Twist en het ontbreken van binnen sportfaciliteiten

In 2015 zijn twee korfbalverenigingen, Oranje Nassau en Spirit, en de handbalvereniging
HWC gefuseerd tot s.c. Twist. Een jaar na de fusie sloot de derde korfbalverenging KVV zich
aan waardoor een vereniging van ongeveer 450 leden ontstond.
Naast hand- en korfbal heeft Twist een trimgroep en een groep, oudere, tennissers.
S.C. Twist is een sportvereniging waar iedereen met plezier op passend niveau de sport kan
beoefenen, gebaseerd op een Veilig Sportklimaat.
Inclusief sporten, een gezond aanbod in de kantine en het vervullen van een
Maatschappelijke rol zijn de basis van het beleid van de vereniging, met als groot voordeel
een echte verenigingscultuur.
Direct na de totstandkoming is Twist met het toenmalige Gemeentebestuur een traject
gestart om een sporthal te realiseren ter vervanging van de Westwijkhallen. De nieuwe
sportzaal is inmiddels al enige jaren in gebruik onder de naam Erasmushal. Helaas betreft dit
geen volwaardige sporthal waardoor er geen wedstrijdkorfbal gespeeld kan worden. Tevens
is er in de Erasmushal geen mogelijkheid voor publiek om bij wedstrijden aanwezig te zijn.
Aangezien de Westwijkhallen bestond uit twee volwaardige sportzalen, was er in Vlaardingen
nog de noodzaak om een tweede hal te realiseren. De wens van Twist is en was om dit op
het terrein bij de handbal- en korfbalvelden te realiseren. In een traject met de Gemeente is
uiteindelijk ook voor deze locatie gekozen en zullen ook in deze nieuw te bouwen sporthal de
lessen lichamelijke opvoeding van Het College Vos gaan plaatsvinden.
De besprekingen met ambtenaren van Vastgoed en Sport, de architect en de school zijn de
gehele tijd zeer positief verlopen. Mede door de inbreng van alle deelnemers is er een mooi
plan gerealiseerd. Twist is van mening dat het nu voorliggende plan een fantastische
sportaccommodatie biedt voor Vlaardingen en als middelpunt in de Westwijk een belangrijke
rol kan spelen in het programma om de wijk weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te
maken.
Het is echter wel opvallend dat het bovengenoemde traject door uiteenlopende redenen
extreem lang heeft geduurd en er tot op heden nog steeds geen definitief besluit is genomen.
Het zou een fiasco zijn als 7 jaar na dato blijkt dat het mooie plan om een sporthal in de
Westwijk te plaatsen voor zowel school als verenigingssport niet kan worden gerealiseerd.
Eind vorig jaar is Twist geconfronteerd met het sluiten van de sporthallen in de Westwijk
waardoor wij als vereniging in grote problemen zijn gekomen. Wij kunnen onze leden niet
meer bieden waarvoor zij lid zijn van Twist. Ieder team traint minder uren per week en
trainingen en wedstrijden vinden grotendeels op locaties buiten Vaardingen plaats (er wordt
zaalruimte gebruikt in Schiedam, Rotterdam, Rijswijk en zelfs Fijnaart).
Om dit probleem op te lossen, is er door de Gemeente snel geschakeld om een blaashal aan
te schaffen. Maar ook dit is een traject dat langer gaat duren dan wij in eerste instantie
gedacht hadden. Door problemen met de Vlaardingse grond, kan de blaashal niet geplaatst
worden zoals men had verwacht.
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Twist is na de fusie uitgegroeid tot een fantastische vereniging waar iedereen op een
passend niveau kan sporten. Niet alleen voor de verdere ontplooiing en ontwikkeling van
Twist, maar ook voor de sportbeleving in Vlaardingen (West) is de sporthal noodzakelijk.
Afgelopen week heeft Wethouder Ivana Somers onze leden geïnformeerd over de stand van
zaken met betrekking tot de blaashal en de sporthal.
Inmiddels heeft u een Raadsvoorstel ontvangen over de sporthal op de Claudius Civilislaan.
Dringend verzoeken wij u namens de ruim 500 leden van Twist om uw goedkeuring te
verlenen aan het Raadsvoorstel zodat spoedig gestart kan worden met de bouw van de
sporthal op de Claudius Civilislaan.
Mocht u na het lezen van deze brief behoefte hebben aan extra informatie, dan bespreken
wij dit graag met u in een persoonlijk gesprek.

