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kanovereniging Wyrda bij Recreatiepias 

Kennisnemen van: 

Voor een locatie bij de recreatiepias heeft de vereniging samen met drie andere verenigingen een aanbod 
gekregen. Op dit aanbod is nog geen reactie ontvangen. 

Inleiding: 

In de commissie ruimte is de stand van zaken gevraagd over de huisvesting van kanovereniging Wyrda. Dit 
in relatie tot de afwijzing van watersportvereniging de Greft en de aanstaande ontwikkeling van de 
recreatiepias Cattenbroek. 

De kanovereniging heeft op 8 februari 2012 een brief gestuurd naar de gemeente om gezamenlijk te 
bekijken wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting nabij de haven of een eventuele andere mogelijkheid. 

Kernboodschap: 

Afgelopen jaar is uitgebreid overleg gevoerd met de kanovereniging over de mogelijke locaties aan open 
water. Hierbij is vanuit de gemeente meegedeeld dat de gemeente op dit moment geen alternatief kan , 
bieden. Wij hebben, mede in het licht van "slanke overheid, sterke samenleving", aangegeven dat de 
kanovereniging zelf een locatie moet vinden. Echter het vinden van een locatie die voldoet aan de 
voorkeuren, in de stad en direct aan water, is erg lastig. Na een zoektocht had de vereniging een mogelijke 
locatie bij de jachthaven De Greft gevonden. De leden van de Watersportvereniging de Greft hebben dat 
voorstel echter op 24 januari 2012 afgewezen. 

Als een gemeentelijke locatie gevonden wordt waar de vereniging gehuisvest kan worden zal een 
kostprijsdekkende huur moeten worden betaald. 
In het project Cattenbroek is rekening gehouden met een locatie voor vier verenigingen waaronder Wyrda. 
De gemeente heeft voor deze locatie wel inrichtingseisen gesteld en een kostprijsdekkende huur gevraagd. 
Op dit moment zijn wij in afwachting van een reactie van de verenigingen of zij het aanbod willen 
aannemen. 

Vervolg: 



Reactie afwachten en eventueel een gesprek voeren met het bestuur van Wyrda 
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Woerden, 8 februari 2012 

Onderwerp: Huisvesting vereniging 

Geachte heer Duindam, 

Zoals u bekend zal zijn is Kanovereniging Wyrda ca. 20 jaar gehuisvest geweest aan de Prins 
Hendrikkade 14 te Woerden. Door faillissement van Plein 2 en Gemeentelijk beleid m.b.t. het afstoten 
van onrendabele gebouwen, is Kv Wyrda ca. een jaar geleden gedwongen geweest een ander 
onderkomen te vinden. Na een speurtocht, waarbij ca. 30 locaties in en rond Woerden zijn verkend, 
hebben wij op particulier terrein aan de Polanerzandweg een onderkomen gevonden. Dit betreft 
slechts een opslag voor onze kano's, trailer en bijbehorend materiaal. Kleedruimte en sanitair zijn 
evenals een steiger niet aanwezig. Verder is de loods feitelijk te ver van het water gelegen en is de 
huur te hoog voor het ledenaantal van de vereniging om dat jaren te kunnen volhouden. Wij zien deze 
locatie dan ook als tijdelijk. 
Wij hadden in 2010 al contact gelegd met de Watersportvereniging De Greft ta.v. 
huisvestingsmogelijkheden op hun locatie. Verheugd waren wij, gelet op bovengeschetste situatie, 
daarom met een uitnodiging begin 2011 tot overleg vanuit het bestuur van WSV De Greft. Gedurende 
2011 heeft meerdere malen intensief overleg tussen besturen, ondersteund door leden, van beide 
verenigingen plaatsgevonden en werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin o.a. de 
bouw van een kanoloods op het terrein van WSV de Greft was voorzien. De leden van Kv Wyrda zijn 
eind 2011 in een algemene ledenvergadering akkoord gegaan met deze samenwerking. Bij WSV De 
Greft liep het bij de leden helaas stroever en op 24 januari jl. is door de leden van De Greft het 
voorstel van hun bestuur tot opname van de kanoërs afgewezen. 

Daarmee ontstaat de situatie dat wij verder op zoek moeten naar een andere locatie. Op 1 februari 
hadden wij nog contact met het bestuur van WSV de Greft. Wij zijn op de hoogte van plannen van de 
Gemeente om de haven in het centrum te herinrichten. Wat is er nu niet logischer dan rond een 
haven ook een kanovereniging te huisvesten? Daarom zouden wij graag met u in gesprek gaan over 
deze mogelijkheid en eventuele andere als u die ziet. 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Kok, 
voorzitter, 

Gemeente Woerden 12.001961 


