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We staan aan de vooravond van één van de belangrijkste beslissingen in de historie van onze vereni-

ging, die moet waarborgen dat we ook de komende vijftig jaar sportief en financieel gezond blijven 

en we de tennissport kunnen blijven uitoefenen. Deze keuze maken we voor onszelf en vooral voor 

de toekomst van onze vereniging en leden. Het is niet voor niets dat we inmiddels drieënhalf jaar 

aangesloten zijn bij het “ONS kernteam”, een vertegenwoordiging van organisaties die betrokken is 

bij dit grote project. Onze vereniging was in eerste instantie aangesloten om te luisteren en op de 

hoogte te blijven. Inmiddels denken en bewegen we actief mee over een prachtig tennispark op de 

nieuwe locatie met alle wensen en functionaliteiten die wij als vereniging nodig hebben om een toe-

komstbestendige vereniging te blijven. 

 

Zoals eerder gecommuniceerd heeft het bestuur aangegeven positief tegenover een verhuizing te 

staan, mits we minimaal terugkrijgen voor wat nu we hebben, aangevuld met een aantal extra wen-

sen, waaronder padelbanen. Deze positieve grondhouding betekent dat de projectgroep, die samen-

gesteld is door het bestuur, verder kan gaan met het behartigen van de belangen van onze vereni-

ging. Dit betekent natuurlijk niet, zoals recent in de media stond vermeld, dat een verhuizing al defi-

nitief is. Daar gaan jullie, de leden, uiteindelijk een besluit over nemen. 

 

De Gemeente Den Helder heeft in 2021 een haalbaarheidsonderzoek laten doen. Dit onderzoek wijst 

uit dat een verhuizing ruimtelijk en financieel mogelijk is mét gesloten beurs voor de verenigingen. 

Ook de Woningstichting, eigenaar van het beoogde stuk grond, is positief en beweegt mee met de 

plannen van ONS. Omdat het agrarische grond betreft, is ook toestemming van de Provincie nodig 

voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De Provincie heeft uitgesproken positief tegenover het 

plan te staan.  

 

Binnen onze vereniging is er veel informatie binnengehaald middels diverse brainstormavonden, een 

reeks nieuwsbrieven en toelichtingen tijdens diverse bijeenkomsten zoals de Algemene Ledenverga-

deringen. Ook per mail zijn veel reacties binnengekomen. Daarnaast hebben de projectgroep en het 

bestuur diverse leden aangesproken over het project en gevraagd naar meningen, ideeën en opmer-

kingen. Deze informatie heeft de projectgroep gebundeld en gebruikt tijdens diverse sessies met het 

ONS-kernteam.  

 

Tijdens deze sessies hebben alle aangesloten partijen hun wensen, eisen en bedenkingen op tafel 

gelegd. Met al deze input zijn we gekomen tot de situatieschets zoals die vorige maand (juni 2022) 

openbaar is gemaakt. Deze situatieschets hangt ook op onze vereniging en geeft een goed beeld van 

hoe het nieuwe terrein er uit kan zien. Vanuit onze vereniging verdedigen wij onze belangen, maar 

kijken we ook naar het totaalplaatje voor de beste indeling van het terrein. 

 

Eén beeld zegt meer dan 1.000 woorden 

 

De huidige situatieschets is niet in beton gegoten, maar laat in hoofdlijnen zien hoe het nieuwe ter-

rein er uit gaat zien. Dit is de basis waarmee we steeds meer de verfijning in gaan om te komen tot 

een gedetailleerd ontwerp. Ook hiervoor is de input van onze leden van groot belang. Nu kunnen we 

nog schakelen en de wensen en ideeën vanuit de leden meenemen in de verdere uitwerking van het 

terrein in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder. 

 

Denk mee over de toekomst van T.V.J. 

Laat je horen via ons@tvjulianadorp.nl 
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