Geachte voorzitter,
Ik ben Peter Bode en voer namens DTS het woord, binnen DTS ben ik verantwoordelijk voor de
wielerbaan (technisch beheerder) en ik ben inwoner van Wormerland.
DTS is een vereniging die zich de laatste 10 jaar heeft ontwikkeld tot een bloeiende wielervereniging,
op dit moment de grootste vereniging met ruim 60 jeugdleden in Noord-Holland.
Wij leiden onze leden op tot wielrenners die nationaal en internationaal bekendheid kunnen krijgen,
maar de leden worden ook maatschappelijk in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen.
Wielrenners met naam, zoals Thijs AL (wormer), Rick Flens (Oostzaan), Reinier Honig (Zaandam),
Ramon Sinkeldam (Wormer), Youri Havik (Assendelft), Niki Terpstra (Assendelft). Ja nationaal en
internationaal vertegenwoordigd in het profpeloton, Niki Terpstra winnaar Parijs-Roubaix 2014 en
Youri Havik werd afgelopen zondag NK Derny. Maatschappelijk heeft Mike Terpstra zich na zijn studie
aan De Johan Cruijff Academy (op het gebied sportmanagement en marketing) zich als bestuurder
gemeld bij ZWC-DTS als jongste voorzitter van Nederland gecombineerd met een profcontract bij
Roompot Cycling. Deze leden hebben vanaf hun 8e jaar op onze wielerbaan onder leiding van
gediplomeerde trainers hun opleiding genoten. Wij hebben namelijk een professioneel kader binnen
onze vereniging.
Vol lof zijn wij over de gemeente Zaanstad, die in goed overleg met stichting sportpark Kalverhoek en
de onderliggende verenigingen waaronder DTS de komst van AZ heeft aangekondigd. Samen hebben
wij gekeken hoe wij ons parcours konden inpassen in deze plannen om tot een sportpark
topsportwaardig te komen.
Dat is gelukt en mede door de hulp van de gemeente Zaanstad is bij de provincie Noord-Holland een
subsidieverzoek ingediend die is gehonoreerd.
Dit betekent dat in 2015 onze wielerbaan een volledige upgrading zal ondergaan met als resultaat
een topsportwaardige wielerbaan waar wielerwedstrijden kunnen worden georganiseerd.
Niet te spreken zijn wij over de gemeente Wormerland die de gemeente Zaanstad, stichting
sportpark en DTS niet heeft betrokken bij de te ontwikkelen hotels en in het bijzonder het hotel op
sportpark Kalverhoek. Wij voelen ons erg benadeeld, onze voorzitter Mike Terpstra heeft u hiervan
op de hoogte gesteld d.m.v. een brief d.d. 12-12-2014.
Via mail d.d. 4-12-2014 en een publicatie in het NHD op 12-12-2014 zijn wij op de hoogte gesteld.
Uit de stukken via de mail heb ik als verantwoordelijke persoon voor de wielerbaan geprobeerd wijs
te worden. Ik vond in de bijlage 10 Conclusie Milieu- en ruimtelijke aspecten Hotel Kalverschans een
Bijlage E situatie optie 2 van architect Cornelis de Jong. Met verbazing constateerde ik dat de
parkeerplaatsen op het parcours staan? Nog groter was mijn verbazing dat er een in/uitrit boven op
onze wielerbaan en nieuw aan te leggen crossparcours is getekend?
Hiermee worden wij zomaar in de wielen gereden, onbehoorlijk bestuur van de gemeente
Wormerland.
Geachte gemeenteraadsleden begin niet aan deze vrijstellingsprocedure, u bent als bestuur inclusief
alle fracties van harte uitgenodigd in ons clubhuis en op onze wielerbaan, om met eigen ogen te
kijken waarom wij onze locatie sportpark Kalverhoek als bestemming sport willen behouden.

Ik dank u voor uw aandacht en toegewezen spreektijd.

Met sportieve groeten.

Namens ZWC-DTS
Peter Bode (Technisch Beheerder Wielerbaan).

Aldus opgemaakt te Wormer 16-12-2014

de parkeerplaatsen zijn op de wielerbaan getekend?

bomen op ons parcours?

een inrit en uitrit boven op ons parcours en onze
nieuw aan te leggen crossparcours?

Deze tekening is een samenvoeging van bijlage E en een tekening van het parcours getekend door Peter Bode, d.d.
16-12-2014.

