
Geachte voorzitter en raadsleden 
 
Afgelopen zomer zijn de inwoners van Lattrop-Breklenkamp tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst uitgedaagd. Uitgedaagd door kernwethouder Zwiep om met een 
bouw- en exploitatieplan te komen voor een sporthal in Lattrop ter vervanging van de 
verouderde gymzaal in de oude school, die nagenoeg verkocht is. Wethouder Zwiep 
benadrukte tijdens deze bijeenkomst dat het initiatief van de inwoners zelf moest komen en 
dat de gemeente haar volledige medewerking zou verlenen om de bijbehorende procedures 
zo effectief mogelijk te doorlopen. Wethouder Zwiep heeft meermalen verklaard dat voor de 
realisatie van de sporthal er vanuit de gemeente ruim 7 ton beschikbaar was. Daarnaast 
heeft zij toegezegd dat de opbrengst van de verkoop van de oude gymzaal ten gunste zou 
komen van een nieuwe sporthal in Lattrop. Op de bijeenkomst met de bewoners van 
Lattrop-Breklenkamp op 3 juli jongsleden waren haar letterlijke woorden: “Een kans die de 
bewoners van Lattrop met 2 handen moeten aangrijpen.” Na jarenlange politieke 
onduidelijkheid waren wij blij met en gemotiveerd door dit frisse en vooral heldere geluid.  
 
Ruim 50 inwoners zijn vervolgens de uitdaging aangegaan en hebben in 3 maanden tijd een 
goed doordacht eerste concept-plan uitgewerkt. De keuze voor de locatie nabij het 
voetbalveld wordt door de gehele bevolking van Lattrop gedragen. Medewerking van 
aanwonenden, betrokken grondeigenaren en DTC ‘07 is toegezegd. Het eigen belang wordt 
door deze mensen ondergeschikt aan het algemeen belang. Noaberschap 2.0 waar we 
enorm trots op zijn.  
 
Naast de locatiekeuze is er veel aandacht besteed aan het praktische gebruik van het pand. 
Met dit ontwerp kunnen wij de eerste duurzame, energie neutrale sporthal in de gemeente 
Dinkelland  verwezenlijken. Ook de exploitatie getuigt van duurzaamheid. Met de 
intentieverklaringen die we inmiddels hebben ontvangen en het aantal uren die hiermee 
worden ingevuld hebben we een sluitende exploitatie. Echter, zien wij veel meer realistische 
mogelijkheden om de gebruikersgroepen van de sporthal uit te breiden. Dit alles staat 
uitvoerig toegelicht in ons projectplan en dat willen we u graag bij deze aanbieden.  
 
Het college heeft besloten om de 7.2 ton reservering voor de gymzaal in Lattrop in te 
trekken en vervolgens een initiatief voor een sportfaciliteit in Tilligte te ondersteunen. De 
gymzaal in Lattrop, die in 1979 door de bewoners zelf is verwezenlijkt en per 1 juli 
jongstleden gesloten is, staat op het punt om te worden verkocht; Lattrop achterlatende 
met lege handen. Een project dat sinds het raadsbesluit van 16 juni 2009 is ingezet om 
Lattrop te voorzien van een nieuwe sporthal wordt de nek omgedraaid. Ons is afgelopen 
zomer te verstaan gegeven zelf het initiatief te nemen. Bouwen in eigen beheer zoals werd 
voorgesteld door Wethouder Zwiep tijdens een eerder overleg. Wij hebben het initiatief 
genomen en komen met een resultaat. Een resultaat dat voortijdig wordt afgewezen in 
verband met een bevolkingsprognose die op verschillende manieren kan worden uitgelegd. 



Onze basisschool kinderen sporten momenteel in Ootmarsum, een noodvoorziening, 
aangezien nu een daadwerkelijke gymtijd van amper 20 minuten wordt gehaald. Een 
kostbare noodvoorziening, met geld dat beter kan worden besteed.  
 
Leefbaarheid is de optelsom van sociale en fysieke elementen in een buurt, waaraan 
gevoelsmatig de kwaliteit van woonbeleving wordt afgemeten. Een van deze fysieke 
elementen is een sportvoorziening. De inwoners van Lattrop-Breklenkamp hechten zwaar 
aan de aanwezigheid van een sporthal in deze kern. Wij beseffen maar al te goed dat 
sportfaciliteiten in de kleine kern hét verschil kunnen maken. Bloeit Lattrop-Breklenkamp op 
tot een levendige en aantrekkelijke leefomgeving voor jong en oud of loopt het dorp 
langzaam maar zeker leeg door teruglopende voorzieningen, te kort aan werkgelegenheid en 
het verdwijnen van sociale cohesie?   
Een sporthal zou een gigantische boost geven aan de leefbaarheid van Lattrop-Breklenkamp. 
De gezamenlijke verdere planontwikkeling, de concrete bouw en het samen zorgdragen voor 
een sluitende exploitatie versterkt de verbinding in het dorp, ons dorp. 
 
Geachte raadsleden, wij hopen van harte dat u het besluit van het college om de reservering  
van ruim 7 ton voor de bouw van een gymzaal in  Lattrop in te trekken, zult afwijzen. Wij 
hebben ook altijd gedacht steun te hebben van de lokale politieke partijen. Het 
verkiezingsprogramma van Lokaal Dinkelland is er zelfs heel helder in: “Lattrop moet een 
sporthal krijgen”. U zult daarom begrijpen dat wij behoorlijk verbaasd en teleurgesteld zijn 
door dit besluit van het college.  
Wij hebben het plan dat we u zojuist hebben aangeboden in 3 maanden tijd moeten 
produceren. Wij vragen u om ons een half jaar de tijd te geven om ons plan verder uit te 
diepen en de exploitatie te optimaliseren. Wij vragen u om ons deze kans te geven die we in 
onze ogen verdienen, gezien alle omstandigheden.  
 
 
 
 
 


