Geachte voorzitter, leden van de Raad, collegeleden en
andere aanwezigen.
Als voorzitter van voetbalvereniging SCW Rijsenhout wil ik
namens de leden graag de grote onrust, boosheid en angst
die leeft binnen SCW over de mogelijke komst van het
transformatorstation aan u kenbaar maken. Niet alleen de
gezondheid van onze vele, vooral jeugdige leden staat op
het spel, maar ook het voortbestaan van de vereniging als
geheel.
SCW is in 1969 opgericht. Sindsdien hebben veel
Rijsenhouters zich op de voetbalvelden begeven en is SCW
uitgegroeid tot de grootste vereniging van Rijsenhout. In
2019 zal SCW haar 50 jarig bestaan vieren. Om het verdere
voortbestaan van SCW na het bereiken van deze mijlpaal te
kunnen garanderen is het bestuur van SCW reeds enige
jaren bezig met nieuwbouwplannen. De huidige kantine en
kleedkamers zijn na meer dan 45 jaar intensief gebruik
namelijk broodnodig aan vervanging toe. In de afgelopen 3
jaar zijn er bouwplannen gemaakt, commissies gevormd en
wordt er naar de bekostiging van de plannen gekeken. En nu
wordt er mogelijk een transformatorstation pal naast ons
complex gebouwd! De komst van een dergelijk
transformatorstation betekent bouwbeperkingen voor het
omliggende gebied. Dit houdt dus in dat nieuwbouwen bij
SCW niet mogelijk is of, in het meest gunstige geval, onder
zeer beperkende voorwaarden. Dit is uiteraard een
catastrofe voor een dorpsvereniging als SCW. Zonder
vernieuwing van het complex zal SCW namelijk ten dode
opgeschreven zijn!

Dit gezegd hebbende: niet alleen de nieuwbouw van SCW
staat onder druk. Wie wil er nog sporten op een complex
waar een transformatorstation pal naast staat? Wie weet
wat een langdurige blootstelling aan straling en
geluidsoverlast tot gevolgen heeft voor de voetbaljeugd?
Mag er überhaupt nog gevoetbald worden op velden die
binnen de voorzichtigheidsmarges van het RIVM liggen?
Deze in mijn ogen terechte angsten vormen de doodsteek
voor de voetbalvereniging SCW. Ouders zullen SCW namelijk
niet meer kiezen als voetbalclub voor hun kinderen en vele,
zowel bestaande als potentiële leden, zullen hun heil ergens
anders zoeken. Zonder leden zal de voetbalvereniging SCW
geen lang leven beschoren zijn. En dit alles voor een
transformatorstation die ook op diverse andere locaties kan
worden gebouwd!
Tot slot wil ik u het volgende meegeven. Voetbal is een
leuke, sociale en gezonde activiteit en SCW wil ook in de
komende jaren graag haar rol spelen in het in beweging
houden van Rijsenhout. Door de bouw van het
transformatorstation zal SCW deze rol niet langer kunnen
spelen en ten dode opgeschreven zijn. Ik wil de raadsleden
dan ook verzoeken om te denken in het belang van
Rijsenhout, SCW en haar leden en het transformatorstation
niet op de voorgenomen locatie te laten bouwen. Het is aan
u om er voor te zorgen dat het 50-jarig jubileum van SCW
niet ons laatste jubileum is. Wilt u echt 3 voetbalvelden
waar volop gesport wordt inruilen voor 10 voetbalvelden
ongezonde straling en geluidsoverlast?

Ik praat met u liever over hoe we zonder
transformatiestation in het dorp een nieuw clubgebouw
kunnen realiseren voor de huidige jeugd, de toekomstige
talenten voor een generatie die hier weer de komende 50
jaar mee verder kan.
Hartelijk dank voor uw aandacht.

