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Wellicht heb je in de wandelgangen of tijdens de Algemene Ledenvergadering al iets vernomen 

over het initiatief ONS Julianadorp en dat onze vereniging zitting heeft deze initiatiefgroep. In 

deze nieuwsbrief lees je meer over ONS Julianadorp en de rol die onze vereniging speelt binnen 

deze groep. 

 

ONS Julianadorp bestaat sinds maart 2018 en vrijwel vanaf het begin is onze vereniging betrok-

ken. ONS staat voor Ontspanning, Natuur en Sport in Julianadorp en heeft als hogere ambitie 

een vitalere leefomgeving voor alle dorpers te realiseren. In het kort, een multifunctioneel ter-

rein in een parkachtige omgeving, waar dorpers samen kunnen ontspannen en sporten. 

 

Onze vereniging is in beginsel aangesloten om, heel plat geschreven, de boot niet te willen mis-

sen. We moeten niet weg, maar als zich een grote kans voordoet, moeten we serieus overwe-

gen wat we gaan doen. Dan moet je wel aangesloten zijn.  

 

Na een periode van aftasten tussen de verschillende 

verenigingen en organisaties, wie zijn we, wat doen 

we, wat hebben we, is het dromen begonnen. Zonder 

beperkingen van locatie, historie en financiën naden-

ken over, in ons geval, het ideale tennispark en passend in het ONS concept. Welke voordelen 

kan het onze vereniging bieden, hoeveel ruimte hebben we nodig, welke faciliteiten, willen we 

deze delen met anderen, toekomstplannen, padelbanen, indoorfaciliteiten, duurzaamheid en ga 

zo maar door.  

 

Meer en meer is er naar een totaalplan gewerkt, maar nog steeds zonder het bepalen van een 

locatie en zonder te praten over financiën. Vrijblijvend, maar wel heel serieus. Ook is de ge-

meente vanuit ONS benaderd en geïnformeerd. De betrokken partijen hebben de intentie uitge-

sproken mee te werken aan dit plan, weliswaar met de kanttekening dat zaken als locatie en 

financiën helder moeten zijn.  

 

Kortom, een ambitieus plan waar wij als vereniging aan mee mogen werken, een prachtige uit-

daging. Maar wat betekent dat voor ons tennisliefhebbers? Wij hoeven niet weg van de prachti-

ge plek waar we nu zitten, grotendeels met eigen handen opgebouwd welke nog steeds door 

veel leden in stand wordt gehouden. Vijftig jaar historie met leuke en minder leuke ervaringen, 

langzaam opgebouwd tot een mooi en verzorgd tennispark, we hebben uiteindelijk zelfs verlich-

ting!! 
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Deze bloed, zweet en tranen zet je niet zomaar aan de kant, maar het kan ook voordelen bie-

den. Centraal in het dorp in plaats van aan de buitenrand, daardoor beter zichtbaar wat mensen 

eerder doet besluiten te gaan tennissen. De jongste jeugd kan op de fiets naar de tennisbaan 

zoals andere sportertjes dat reeds doen. Een groot park waar de sociale controle een stuk gro-

ter is, duurzaam sporten, zonnepanelen op het dak, gezamenlijke inkoop van goederen. 

 

Er zijn nog heel veel vragen en daar willen we de komende periode aandacht aan besteden. Stel 

dat we als vereniging beslissen om deze stap te zetten, dan is het uitgangspunt van onze ver-

eniging dat we onze eigen identiteit behouden, een eigen park met een eigen kantine en met 

dezelfde of betere faciliteiten. Mogelijkheden voor groei en duurzaam sporten. 

 

 Wil je meer weten over ONS, kijk dan op de website www.onsjulianadorp.nl 

 

Door dit hele traject heen kwam plots een ander initiatief vanuit de gemeente en het Rijk op 

onze weg, Panorama Lokaal. Een initiatief dat zich richt op de zogenaamde bloemkool wijken, 

wijken uit de jaren 60, 70 en 80 aan de rand van een stad. Vaak gegroeid in de laatste dertig 

jaar, maar onder andere qua infrastructuur en inrichting achtergebleven.  

 

Drie ontwerpbureaus hebben zich vastgebeten in Julianadorp en uiteindelijk is er door een jury 

één partij gekozen tot winnaar. Zij hebben het beste bij Julianadorp passende plan ingediend. 

Panorama Lokaal zal zich inspannen om aan dit team een vervolgopdracht te verstrekken, ge-

richt op realisatie van de plannen.  

Eén van de partijen die input heeft mogen geven is de initiatiefgroep ONS. Wij hebben ons hard 

gemaakt om binnen het gehele plan voor Julianadorp ook ONS te benoemen en in de plannen 

mee te nemen. De winnaar werd ook door de betrokken TVJ’ers als beste benoemd. 

 

 Wil je meer weten over Panorama Lokaal, kijk dan op www.panoramalokaal.nl 

 De winnaar vind je op www.panoramalokaal.nl/inzendingen/julianadorp+team+3/  

 

Een groots plan waar wij als vereniging aan deelnemen. Nogmaals, we moeten niet, maar willen 

de boot niet missen als er een mooie kans komt. Heb je vragen, een mening, een briljant idee 

of iets wat betrekking heeft op dit initiatief, laat het ons weten via email ONS@tvjulianadorp.nl 
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