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Geachte raad, Mijn naam is Ronald Root, lid van het bestuur van Gymnastiekvereniging OSS en ik 
maak gebruik om in te spreken bij de commissievergadering namens de vereniging. Drie van mijn 
kinderen zitten zelf op de gymvereniging en mij heeft het lokale karakter van de gymvereniging altijd 
erg aangesproken, hoe mooi is het dat de oudsten zelf al op de fiets ernaar toe kunnen gaan? De 
vereniging bestaat al 90 jaar en is daarmee generaties lang een verbindend begrip in Zevenhuizen 
waar alle lagen van de samenleving samenkomen. In 1995 is de vereniging gesplitst in OSS en “Be 
Fit” en gezamenlijk hebben de verenigingen ruim 200 jeugdleden in de categorieën kleuter en 
basisschool.  
 
Door de enorme groei van ons mooie dorp zien we de laatste tijd ook een groei in het aantal leden 
ontstaan. Om dit te kunnen accommoderen zijn er inmiddels lessen toegevoegd in de weekplanning 
en het is voor ons niet ondenkbaar dat we in de nabije toekomst naar de 300 leden zullen groeien! 
 
We hebben via de wandelgangen gehoord dat de gemeente overweegt de huur op te gaan zeggen 
van de gymzaal locatie Nederveenlaan. U begrijpt dat het bestuur van OSS en Be Fit maar ook alle 
betrokken ouders hier erg van geschrokken zijn. Via de stichting het dorpshuis hebben wij het rapport 
van Drijver en Partners ontvangen. Het verbaast ons zeer dat wij (en de scholen die ook gebruik 
maken van de gymzaal) dit niet rechtstreeks hebben mogen ontvangen van de Gemeente. De locatie 
Nederveenlaan wordt in het rapport niet veel genoemd maar is wel meegenomen in de analyse over 
de bezettingsgraden van de verschillende sportlocaties. We krijgen de indruk dat de afweging om 
mogelijk de locatie aan de Nederveenlaan te sluiten eerder gemaakt is bij bijvoorbeeld het opstellen 
van de Sport- en accommodatie visie. Wij vragen ons af waarom we niet zijn meegenomen in het 
opstellen van deze visie en of bij het tot stand komen van het rapport? 
 
Zelf zien we dat we de kinderen niet zomaar kunnen worden ondergebracht bij turnverenigingen in 
andere gemeentes door de grotere afstand. Ook kunnen de gymlessen maar gedeeltelijk worden 
verplaatst naar Dorpshuis Swanla. Hier is vrijwel geen zaalruimte beschikbaar buiten de schooluren 
en bovendien voldoet deze ruimte niet aan alle vereisten. Zo kan bijvoorbeeld de spanbrug niet 
worden gemonteerd in verband met het ontbreken van de juiste bevestigingspunten.  
 
Afgelopen woensdag lazen we in ‘Hart van Holland’ dat onze volleybal vereniging overigens ook graag 
gebruik zou maken van de locatie Nederveenlaan. 
 
De geschiedenis lijkt zich te herhalen: rond 2004 stuurde de gemeente ook aan op sluiting van de 
gymzaal aan die toen nog in de Dorpsstraat was. De gemeente had toen ook de bezettingsgraad 
onderzocht en bedacht dat OSS kon worden ondergebracht bij locatie Swanla. Na verder onderzoek 
en een succesvolle handtekeningen actie van OSS is destijds besloten om over te gaan tot de bouw 
van de Nederveenlaan.  
 
Onze vraag aan de Gemeente is dan ook: hoe past de locatie Nederveenlaan in de sport en 
accommodatie visie van de Gemeente? Is zorgvuldig rekening gehouden met de wensen en eisen van 
Gymvereniging OSS / ‘Be Fit’? Is er een analyse gemaakt wat het sluiten van de locatie 
Nederveenlaan bespaart / dan wel oplevert? 
 
Ik wil u vragen onze punten mee te nemen in uw overweging, ik wens u daarbij veel wijsheid toe. 
 
Ronald Root 
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