
 

ACTUELE MOTIE LID Warmerdam 
(DOEN!) over Oproep tot snelle permanente 
huisvesting voor alle verenigingen uit De Schelft 
 
De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 13 april 2021,  

Constaterende dat: 

− Alle verenigingen die voor november 2020 in De Schelft actief waren nu zonder 

accommodatie zitten. 

− Of tijdelijke accommodatie zoeken of gevonden hebben, hetgeen door huidige situatie 

a.g.v. de coronamaatregelen onduidelijk is. 

− ‘Support verenigingen De Schelft  ’vanuit de samenleving probeert deze de 

betreffende verenigingen weer een nieuwe start te geven.  

− Er een enquête is gehouden over wensen en toekomst van De Schelft. 

− Er de actuele motie inzake De Schelft in de raadsvergadering van 16 februari 2021 is 

aangenomen en het college reeds is opgeroepen “Nog voor het zomerreces de raad 

in de gelegenheid te stellen om tot besluitvorming over te gaan.”  

− Het college voorstelt een tijdelijke accommodatie elders te realiseren.  

Overwegende dat: 

 Er nog geen echte perspectieven zijn voor de verenigingen.  

 Een tijdelijke hal vanwege procedures en bezwaren ook niet snel gerealiseerd kan 

worden en extra financiële consequenties heeft. 

 De uitvoering van deze tijdelijke oplossing bepalend is of verenigingen dit wel een 

perspectief vinden. Hoelang is tijdelijk? Wat zijn de faciliteiten? 

 Duurzaamheid en tijdelijke accommodatie een slechte combinatie is.  

 Uitstel van een beslissing over een permanente locatie kan leiden tot afstel.  

Draagt het college op: 

 Om uiterlijk juni 2021 een beslissing te nemen welke (type) verenigingen gehuisvest 

kunnen gaan worden in de nieuwe Schelft. 

 De nieuwe Schelft op dezelfde locatie te realiseren. De bestemming 

‘maatschappelijk’ van deze lokatie niet te wijzigen. 

 Zo snel mogelijk de procedures op te starten ter voorbereiding van de nieuwbouw, 

hetgeen vlot kan gebeuren omdat er geen wijziging bestemming benodigd is. 

 De verenigingen voor juli perspectief te bieden en duidelijk te maken gedurende 

welke periode ze tijdelijke huisvesting moeten regelen. En tevens het zoeken naar 

tijdelijke huisvesting voor de verenigingen te ondersteunen.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Astrid Warmerdam 

Fractie Doen! 


