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Betreft: accommodatie Utrechtse Rashonden Vereniging

Geachte Raad(sleden) van de gemeente Utrecht

Via diverse media heeft ons bestuur vernomen dat uw raad –in oude samenstelling- op 10
maart 2022 heeft aangenomen de motie “Rust op sportpark Overvecht Noord”. Eerst en
vooral valt op het tijdstip waarop de motie werd ingediend én daarover werd besloten. Dat
was vlak vóór de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen!
Uit de titel van de aangenomen motie “Rust op sportpark Overvecht Noord” mag worden
verwacht dat deze een getrouwe samenvatting van de inhoud is. Daarvan is echter in het
geheel geen sprake. Na kennisname van de motie concluderen ons bestuur dat deze basis is
van grote bezorgdheid en onrust. Niet alleen bij de kynologenclub Utrechtse Rashonden
Vereniging; hierna: ‘URV’, maar ook bij- en binnen onze vereniging.
In het dictum van de motie wordt uw college van burgemeester en wethouders onder de
punten 2 en 3 opgedragen “EDO en URV om de week gebruik te laten maken van het
zuidwestelijke veld op de zaterdag (bijv. URV eerste, EDO tweede week) wanneer er
voetbalwedstrijden zijn” en ook “Afspraken te maken met URV over de schoonmaak van het
veld voordat er op gevoetbald wordt”. Onder beide punten zijn alleen maar jegens de URV
inspanningsverplichtingen opgenomen en in het geheel niet jegens de betreffende
voetbalverening. Dit constaterend vinden wij dat niet getuigen van consistent handelen en
inachtneming van de nodige zorgvuldigheid dat van een gemeentebestuur in het kader van te
nemen besluiten mag worden verwacht.
Als daadwerkelijk moet worden gekomen tot wekelijks om en om gebruikmaking van het
betreffende veld door de URV en de voetbalvereniging dan betekent dat voor de URV een
zeer gevoelige financiële aderlating zodanig dat het voortbestaan van de URV ernstig wordt
bedreigd. De URV werkt vanaf haar oprichting in 1928 aan een correcte relatie tussen
(ras)honden en hun baasjes. Dat heeft in het verleden steeds ongestoord plaatsgevonden aan
de Burgemeester Norbruislaan in uw gemeente door het houden van trainingen en
bevordering van goed gedrag in een breed scala van situaties. Het behoeft geen betoog dat de
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URV haar activiteiten graag ongewijzigd voortzet op de accommodatie aan de Manitobadreef.
De aangenomen motie kan en mag daarvoor geen belemmering(en) opwerpen.
Indien de URV op jaarbasis gebruik van haar nieuwe accommodatie voor een groot deel van
de zaterdagen moet gaan afstaan aan een lokale voetbalvereniging, is dat is niet alleen een
groot verlies voor de URV, maar zeker ook voor onze vereniging, de Nederlandse
Herdershonden Club; hierna: NHC. Immers, de NHC organiseert al gedurende een lange
reeks van jaren – ook vastgelegd voor dit jaar en het komende jaar, waarin de NHC 125 jaren
bestaat- op de URV-accommodatie haar twee nestendagen en haar
kampioenschapsclubmatch. Deze evenementen vinden altijd plaats tijdens weekenddagen,
veelal op een zaterdag omdat dan de meeste NHC-leden in de gelegenheid zijn deel te nemen
én keurmeesters beschikbaar zijn. In het (verre) verleden is voor de URV-accommodatie
gekozen omwille van de centrale ligging in Nederland alsmede de zeer goede bereikbaarheid
voor buitenlandse deelnemers. Gebruik van de URV-accommodatie is steeds naar ieders volle
tevredenheid verlopen. Dat zien wij graag gecontinueerd aan de Manitobadreef.
Het bevreemdt ons in hoge mate dat de URV als hoofdhuurder afspraken moet maken met een
voetbalclub over de schoonmaak van het veld voorafgaande van voetbalwedstrijden. Een veld
waarop met honden wordt getraind of waarop wedstrijden met honden plaatsvinden, wordt
altijd goed schoongehouden; dit om zeer voor de hand liggende redenen. Ook heeft het ons
verbaasd dat in de motie enkel wordt opgeroepen om de groei van de voetbalclub door de
gemeente te faciliteren. Indien daaraan onverkort wordt vastgehouden, zal dat per definitie
direct invloed hebben op elke andere club op het sportpark. Zeer merkwaardig en niet op basis
van valide argumenten gemotiveerd uit te leggen.
Wij voelen ons genoodzaakt uw raad deelgenoot te maken van onze bezorgdheid over motie
“Rust op sportpark Overvecht Noord”. Wij vertrouwen erop dat uw raad -in nieuwe
samenstelling- de motie in heroverweging neemt zodanig dat de URV duurzaam haar
activiteiten tot in lengte van jaren kan gaan voortzetten op het sportpark aan de Manitobadreef
te uwent.
Uw besluit zien wij met buitengewone belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Fama,
Secretaris van de Nederlandse Herdershonden Club

CC ter kennisneming gezonden aan de URV
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