
 
Muiden, 12 oktober 2017 
 
 
 
 
Beste raadsleden van Gooise Meren, 
 
Met de ambitieuze plannen voor bijna 4.000 nieuwe woningen in De Krijgsman en de 
Bloemendalerpolder in het vooruitzicht, wordt duidelijk dat in de directe omgeving van deze nieuwe 
woonwijken behoefte aan, en noodzaak zal zijn voor brede sportfaciliteiten. 
 
Uw gemeente presenteerde ons onlangs de drie voorliggende scenario’s voor invulling van de 
Brediusgronden. Alle scenario’s verschillen van elkaar in de mate waarin sport wordt gefaciliteerd.  
 
Allereerst zijn wij zeer te spreken over de plannen voor een sporthal in alle scenario’s. Wij hopen dat 
uw gemeente in de beoogde sporthal ook voor zaalvoetbal en zaalhockey voldoende ruimte creëert 
voor trainingen en wedstrijden; in de gemeente Gooise Meren en directe omgeving is op dit moment 
een groot tekort aan zaalfaciliteiten voor voetbal en hockey. 
 
Hoewel wij in alle scenario’s mooie plannen zien, zult u begrijpen dat het sportscenario ons het 
meeste aanspreekt. Zoals door uw gemeente aangegeven, is in potentie veel nieuwe sportaanwas te 
verwachten uit beide woonkernen. Naast bewoners van De Krijgsman, lijkt het ons logisch dat ook 
bewoners van de Bloemendalerpolder op zoek gaan naar buitensportmogelijkheden in hun directe 
omgeving.  
 
Op de Bredius beschikt SC Muiden inmiddels over voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit om de 
verwachte aanwas van voetballers (m/v) de eerstkomende jaren op te kunnen vangen. Volgens de 
prognoses ontstaat op de middellange termijn behoefte aan een derde veld. 
 
Volgens het sportscenario van uw gemeente is hockey de snelst groeiende en meest beoefende sport 
in de regio. Op basis van deze feiten is de verwachting dat een deel van de nieuwe bewoners van De 
Krijgsman en de Bloemendalerpolder zal willen hockeyen. Om welke aantallen dit gaat is onduidelijk, 
maar ook wij denken dat twee hockeyvelden op termijn op z’n minst nodig zijn om aan de groeiende 
behoefte te kunnen voldoen. Deze gedachte is mede ingegeven door het gebrek aan voldoende 
hockeyfaciliteiten in de omgeving. 
 
Met deze groeiende behoefte en het welzijn van de nieuwe inwoners in het achterhoofd, roepen wij 
uw raad op om uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en voor de verdere invulling 
van de Brediusgronden te kiezen voor het scenario Sport. 
 
 
Met vriendelijke groet, de voorzitters van 
 
 
SC Muiden  MHC Muiderberg HC Naarden 
   

           
 
 
Richard van Kooij Erik Wiltink  Marc van Wijk 


