
Jaarverslag project padel 2022 

2022 startte met jullie toestemming op de ALV 2022 om 3 padelbanen te bouwen en dat is sneller besloten dan 

uitgevoerd. Wij -3 bestuursleden: ondergetekenden Wil Koek, Sjaak Bontekoe en Dennis Baans- hebben In de 

loop van het jaar ervaren dat padelbanen bouwen voor ons drie grote heuvels betekende (overdrachtelijk) die 

weggehaald moesten worden: 1) overleg met externe partijen die voor ons gaan bouwen; 2) voldoende geld 

bijeen krijgen; 3) overeenstemming bereiken met de gemeente (vergunning) en buren (bezwaar). Laten wij ze 1 

voor 1 eens de revue laten passeren als wij het jaar evalueren. 

1) Padelbanen bouwen 

Wij zijn altijd met meerdere partijen begonnen. Uiteindelijk bleek Padel.nl voor ons de meest betrouwbare partij 

om de padelbanen zelf neer te zetten. Bleek Olieman de beste en goedkoopste partij om het grondwerk te doen 

en was Den Bleker de goedkoopste om vlonders, paden en beschoeiing te maken. Maar bij elkaar was het nog te 

duur om te realiseren, dus is er stevig prijs-onderhandeld, hebben wij bijvoorbeeld zelf twee tweede-hands 

bruggen gekocht en worden een aantal karweien zelf gedaan, zoals het leggen van de terrasvlonders.  

2) Voldoende budget 

Waar wij zijn begonnen met ruim 3 ton (€ 300.000) als inschatting van de kosten, gaat het uiteindelijk meer dan 5 

ton (incl. BTW) kosten. Dat lijkt een onoverbrugbare kloof, maar het is toch gelukt. Dat komt omdat de  5 ton incl. 

BTW is en wij via de BOSA regeling (de verbeterde regeling om BTW -en nog iets meer- van het rijk terug te 

krijgen) 115.000 euro konden ophalen. En wij hebben meer dan 70.000 euro in aanvraag bij derde-partijen, 

waarvan het merendeel al is toegezegd. Alvast met dank aan het Looman-fonds, het Schipholfonds en de 

gemeente. T.V. Boskoop heeft 106.000 euro reserve ingezet. Jullie hebben 150.000 euro aan crowdfunding bij 

elkaar opgebracht. Een prachtig resultaat. En er is een laagrentende lening via de gemeente en de Stichting 

waarborgfond van 100.000 euro. Dat alles is niet zonder slag of stoot gelukt, maar het is er nu, of het komt er aan. 

Met extra dank aan een paar leden die hun nek hebben uitgestoken om te helpen bij de crowdfunding. 

3) Gemeente en buren 

Dat is een verhaal apart en nog niet afgelopen. Een chronologische samenvatting: In november 2021 hebben de 

wethouders Schotanus en Van As aangegeven dat zij super enthousiast zijn over onze plannen en een vergunning 

voor 10 jaar op basis van het bestaande bestemmingsplan zouden steunen. Dus geen bestemmingsplanwijziging, 

maar een tijdelijke ontheffing, omdat het niet duidelijk is wat de bestemming gaat worden van de kavels tussen 

(grofweg) de emmakade-zuidkade-mendelweg en de dijk ten zuiden van ons park. Dat kan agrarisch-tuinbouw 

worden, maar ook woningbouw. Enfin, dus een simpele procedure voor een tijdelijke ontheffing. Daar dachten de 

ambtenaren anders over. Simpel, nee, 1 voor 1 moesten we rapporten aanleveren, totdat er zoveel was getoetst 

dat het precies gelijk was aan de toetsen voor de zware procedure voor een bestemmingsplan. Met dat verschil 

dat wij geen wijziging bestemmingsplan kregen en dat dit maanden duurde omdat er iedere keer iets ingeleverd 

moest worden in plaats van in 1 keer alles. Uiteindelijk was in juni de vergunning er. Ondanks voorafgaande 

gesprekken met de buren, sloeg toen de stemming toch om en gingen de buren -met advocaat- in bezwaar. 

Tijdens de hoorzitting bij de bezwarencommissie bleek dat de gemeente -ondanks alle door ons geleverde 

rapporten- onzorgvuldig was geweest in de procedure, met niet geleverde stukken, verkeerde omschrijvingen etc. 

Op dinsdag 20 december heeft het college van B&W de argumenten van de commissie naast zich neer gelegd en 

feitelijk het bezwaar van de buren naast zich neergelegd. Dus wij kunnen verder met bouwen. Wij doen er alles 

aan om weer in gesprek met de buren te komen om weer “goede buren” van elkaar te worden. En wij doen er 

alles aan om -samen met de gemeente- de vergunning zodanig te verbeteren dat alle gemeentelijke 

onzorgvuldigheden zijn weggewerkt. Ook op deze plek dank aan de leden van de -zeg maar klankbord- groep 

padel, die ons ondersteund heeft met advies. 

Dat is de samenvatting en de stand van zaken op 1-1-2023: De vergunning is er, wij gaan verder met bouwen. De 

geplande opening op 25 maart staat nog steeds overeind. 

 


