
 

 

Motie vreemd sporthal Overhees 

De gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op 29 juni  2017. 

Constateert: 

De laatste weken wordt meer dan eens duidelijk, dat de keus voor een sporthal in de wijk Overhees, 

niet kan rekenen op een groot draagvlak in deze wijk. Meer dan eens is vanuit verschillende kanten 

( individuele bewoners, handtekeningactie, wijkcomite MAVO) een appel op de gemeenteraad 

gedaan om terug te komen op de ingeslagen weg. 

Het college van Burgemeester en Wethouders doet niet meer en niet minder dan het uitvoeren van 

de eerder in de gemeenteraad van Soest genomen besluiten. 

De keus voor een sporthal in de wijk Overhees is gebaseerd op een aantal, eerder in de raad 

genomen besluiten, te weten: 

- Visie binnensport 

- Visie accomodatiebeleid 

- Bezuinigingstaakstelling sport 

- Opdracht tot het maken van een businesscase voor het Orlandogebouw 

- Verbreden van die businesscase voor meerdere locaties in de wijk Overhees. 

Overwegende dat: 

- Duidelijk blijkt dat voor het realiseren van een sporthal in Overhees geen draagvlak onder de 

bevolking is. 

- Het vertrouwen van een groot deel van de inwoners van Overhees in de gemeenteraad 

ernstig is geschaad. 

- Tijdens de laatstgehouden informatieavond op 6 juni opnieuw geen brug geslagen kon 

worden tussen politiek en inwoners van Overhees. 

- Het geen schande is terug te komen op een eerder genomen besluit als het besluit op veel 

weerstand stuit. 

- Het aan de gemeenteraad is om dit proces al of niet voort te zetten, omdat zij immers de 

opdracht aan het college verstrekt hebben. Zij dus bij machte zijn deze opdracht in te 

trekken, stop te zetten, om te buigen. 



- Het niet van zwakte maar van daadkracht en democratisch gevoel getuigt als het ingezette 

spoor wordt stilgezet. 

- Ook hier geldt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 

Stelt vast: 

dat het proces tot realiseren van een sporthal in de wijk Overhees moet worden stopgezet, zodat  

het vertrouwen tussen burger en bestuur kan worden hersteld. 

 

Tevens zien wij het zeer wel tot de mogelijkheden behoren aan de ene kant voldoende 

sportlokalen te realiseren in Overhees  voor het basisonderwijs,  terwijl de aangegeven richting 

betreffende wonen met zorg op het Orlandoterrein aan de Di Lassostraat gerealiseerd kan blijven. 

Voor de locatie sporthal stellen wij voor een vergelijkend haalbaarheidsonderzoek van de locaties 

Beukendal en het voormalig RMN-gebouw met omliggend terrein aan de Lange Brinkweg te 

starten. 

Verzoekt het college: 

1. Alle werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van een sporthal in Overhees per 

direct te beeindigen en dit te communiceren met de inwoners van de wijk Overhees. 

2. De eerder genomen besluiten te weten visie accomodatiebeleid, visie binnensport, 

resultaten kerngroep sport, te heroverwegen voor wat betreft  de locatie van een te 

realiseren Sporthal waarbij in acht moet worden genomen het gestelde rond Beukendal en 

de locatie Lange Brinkweg, en het realiseren van voldoende sportruimte voor het 

basisonderwijs in Overhees. 

3. De resultaten van die heroverweging , gepresenteerd in twee businesscases met inbegrip 

van de sportlokalen in de wijk Overhees,  zoals genoemd onder 2 voor te leggen aan de 

gemeenteraad uiterlijk november 2017. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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