
 
 
 
 
 
 

 

 
KIEST DE VINKEVEENSE BEVOLKING VOOR EEN MULTIFUNCTIONEEL PLEIN? 

Tot 2010 heeft Vinkeveen met veel plezier gebruik gemaakt van “Het Veenbad”. Na de 
openstelling van een nieuw zwembad in Mijdrecht moest “Het Veenbad” van de gemeente 
gesloten worden. Tot voor kort was het onduidelijk wat er met het oude gebouw van “Het 
Veenbad” zou gebeuren. Onlangs werd duidelijk dat de gemeente het gebouw en de grond wil 
verkopen ter bestrijding van tekorten op de gemeentebegroting. Het vrijkomende terrein zou 
door de koper(s) her-ontwikkeld mogen worden, bijvoorbeeld voor woningbouw. De gemeente 
heeft namelijk dringend geld nodig en de beoogde verkoop zou nu € 600.000 moeten 
opleveren. De vraag is of het inboeken van dat eenmalige bedrag wel opweegt tegen de 
mogelijkheden die de locatie op termijn kan bieden aan de hele bevolking van Vinkeveen.   

Inleiding 

Voor een aantal betrokken inwoners van Vinkeveen is het voornemen van het 
gemeentebestuur aanleiding geweest om te onderzoeken of dat wel de meest ideale oplossing 
is voor de kern Vinkeveen en de leefbaarheid van deze kern.  
 

Het Veenbadterrein ligt vlakbij De Boei, het Cultureel centrum van Vinkeveen, veelal 
aangeduid als “Het Dorpshuis”. De Boei organiseert veel activiteiten, trekt veel bezoekers en 
dat vereist volgens de regelgeving veel parkeergelegenheid. De eerder uitgevoerde 
reconstructie van die parkeervoorziening was dus heel welkom. Vanuit de gedachte dat De Boei 
het cultureel centrum van Vinkeveen is, zijn in de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met 
allerlei plaatselijke culturele organisaties en ook met de ondernemersvereniging. Daaruit kwam 
naar voren dat er door het vrijkomen van de zwembadlocatie een unieke mogelijkheid ontstaat 
om dat terrein, samen met de huidige parkeerplaats, een eigentijds, multifunctioneel karakter 
te geven, waardoor de maatschappelijke functie van de Boei kan worden versterkt.  

Plan 

  
Dat idee is uitgewerkt in een plan. Het plan voorziet er in dat “Het Veenbad” wordt gesloopt en 
het terrein wordt toegevoegd aan het parkeerterrein. Hiermee ontstaat in Vinkeveen een 
terrein waar in samenspraak met de verenigingen en maatschappelijke organisaties de 
volgende activiteiten kunnen worden georganiseerd:  
 

SOCIAAL CULTURELE PLANNEN: 
• Opstapplaats schaatstoertochten     Samenwerkende ijsclubs     
• Schaatsbaan in de Ringvaart of kunstijs op het plein Samenwerkende ijsclubs   
• Kortebaan schaatswedstrijden op de Ringvaart   Samenwerkende ijsclubs   
• Bloemenmarkt       Lionsclub Vinkeveen en  

         Waverveen (Lions) 
• Aubade’s (o.a. Koninginnedag)     Lions 



• Koninginnedagfestiviteiten      Oranje comité / Lions 
• 5 mei feesten        Oranje comité 
• Weekmarkt        Vinkeveen Promotion  / 

         Ondernemersvereniging 
         Vinkeveen (OVV) 

• Inhalen 4 daagse wandeltochten     Samenwerkende ijsclubs  
• Boekenmarkt       Alle kerken 
• R&R Race        OVV 
• Bijbelclub (tent)       Vakantie Bijbel Week   
• Korenslag op het plein      Alle kerken/ROM Koor 
• Shantykoren-concours      Shantykoor 
• Piano concert         Stichting Cultura 
• Gospelkoor        Vakantie Bijbel Week   
• Avond optreden Concordia     Brassband Concordia 
• Sportdagen en/of –evenementen    Sportverenigingen 
• Jaarmarkt        Vinkeveen Promotion 
• Jazz op het plein       Lions / Stichting Cultura 
• Straat Artiesten festival      Stichting Cultura 
• Culinair “gewoon lekker eten” in Vinkeveen   Lions 
• Vakantie Speelweek (binnen en buiten de Boei)  St. Vakantie Speelweken 
• Kermis        OVV  
• Intocht Sint Nicolaas      OVV    
• Kerstmarkt       Kerken 
• Rommel-/vlooien-/kofferbakmarkt     Vinkeveen Promotion 
• Dag van de (Rondeveense) geschiedenis    Historische vereniging 
• Lezingen       IVN / Groenen Venen 
• Nautica markt       Stichting Van Gein tot Venen 
• Workshops oude beroepen/ambachten    Historische vereniging 
• Openlucht theater      Altovi 

 
Hierop is al van diverse kanten – nog niet alle organisaties uit dit overzicht zijn door de 
beperkte tijd geraadpleegd - enthousiast gereageerd en ook medewerking toegezegd. De tijd is 
te kort geweest om al met concrete acties te komen. Maar duidelijk is wel dat door de 
betrokkenheid van vele groepen uit de kern Vinkeveen wel degelijk een invulling kan worden 
gemaakt, die garant staat voor een bruisend cultureel hart van Vinkeveen, zowel op korte als 
op lange termijn. Nu is er in de kern Vinkeveen een unieke kans om die toekomst zelf te helpen 
maken.   
 
Maar er is meer 
 In de plannen staat het idee om op de plek van het af te breken zwembad een openbaar 
toegankelijke botenhelling te maken, zodat het varen op de Vinkeveense plassen ook een 
impuls krijgt. Nu doet zich een uitgelezen kans voor om een extra -en door iedereen te 
gebruiken- toegang tot de plas te realiseren. Die toegang tot de plassen stimuleert de 
waterrecreatie. Parkeren kan gebeuren zonder overlast te veroorzaken en het is zelfs mogelijk 
om een kleine camper standplaats aan te leggen. Tot op heden ontbreekt een dergelijk 
voorziening in Vinkeveen.   
 



Relatie met het gemeentelijke beleid

  

 
 De gemeente heeft het Kernenbeleid gelukkig tot het belangrijkste onderdeel van haar 
beleid verheven. Een bloeiend verenigingsleven speelt daarin een grote rol. De leefbaarheid 
van de kernen en handhaving van het voorzieningenniveau is van essentieel belang, zeker nu 
ook Vinkeveen te maken krijgen met een toenemende vergrijzing.   

Het Kernenbeleid kent een belangrijke rol toe aan de inwoners en gaat uit van het serieus 
nemen van initiatieven met draagvlak vanuit de bevolking, zeker als die bijdragen aan de 
leefbaarheid. Niet voor niets zijn de signalen over het opknappen van de entree in Vinkeveen 
snel opgepakt en heeft de entree van het dorp wat kleur gekregen.  
De gemeente verkeert in financieel zwaar weer. De uiterst beperkte financiële mogelijkheden 
zullen ook hun doorwerking hebben de Vinkeveense verenigingen en het dorpshuis De Boei, 
door de verlaging of afbouw van gemeentelijke subsidies. Diezelfde verenigingen en De Boei 
krijgen nu de mogelijkheid op en rond het plein activiteiten te ontplooien, waardoor ook het 
dorp zelf meer kleur krijgt en waardoor op termijn de subsidie, die De Boei krijgt, in een 
gunstiger daglicht kan komen te staan. 

Draagvlak 
 Zonder een breed en duidelijk aantoonbaar draagvlak zijn nu ontwikkelde initiatieven 
gedoemd om te mislukken. Daarom is er voor de kern Vinkeveen een platform ontwikkeld met 
een eigen website:  www.invinkeveen.nl      
Met de organisatie Invinkeveen.nl is besloten de huidige plannen voor te leggen aan de gehele 
bevolking van Vinkeveen. Vanaf 20 augustus staat op de website een verwijzing naar de 
plannen en de inwoners van Vinkeveen worden uitgenodigd om te reageren en hun meningen 
over de plannen kenbaar te maken via een reactieformulier. De uitkomst van deze discussie 
biedt het College van B&W en de gemeenteraad gelegenheid om een juiste, toekomstgerichte 
afweging te maken bij het nemen van de definitieve beslissing om het Veenbadterrein wel of 
niet zo snel mogelijk te verkopen.  
   
Kosten

Op dit moment is, door de korte voorbereidingstijd, niet bekend hoe hoog deze kosten zijn. 
Vast staat wel dat die uitgaven niet kunnen en mogen worden bestempeld als weggegooid geld. 
Want als op termijn blijkt dat de nieuwe plannen niet het verwachte resultaat opleveren, dan 
heeft de gemeente nog steeds de mogelijkheid om het terrein in een economisch gunstigere 
tijd tegen een hogere prijs te verkopen.  
 

 
 Aan de uitvoering van de alternatieve toekomstplannen zijn kosten verbonden. Daarbij 
kan gedacht worden aan de sloop van “Het Veenbad” en de bestratingskosten. En ook de 
aanleg van een botenhelling zal geld kosten evenals het aanbrengen van stroomvoorzieningen.  

Oproep 
  De initiatiefnemers doen daarom een oproep aan de gemeente én

www.invinkeveen.nl
 aan de bevolking van 

Vinkeveen om via  het initiatief een kans te geven. Het idee van een 
multifunctioneel plein biedt namelijk een kans voor de leefbaarheid van Vinkeveen, de 
verbondenheid onder de bevolking en een impuls voor de recreatie.    
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