
Goedenavond, 

 

Voor u staat degene die vanaf dag 1 tot en met 9 september de klucht van de 

drafbaan meemaakt. Ooit begonnen met een gesprek op ambtelijk niveau. Er 

werd steeds vermeld dat er nog niks zeker was maar dat de KHRV toch vooral 

de geboden kans van het college moest grijpen om aan te geven wat het voor 

hen betekent als het hek op slot zou gaan. Wat de KHRV eertijds vond mag 

helder zijn want dat vinden we nog steeds. Waar een Wil is, is het Stadspark! 

Later bleek dat de drafsport zonder enig verder overleg in geen van de drie 

scenario’s voorkwam. Een klap in je gezicht zowel inhoudelijk als procedureel. 

Geen enkele poging om samen te bekijken hoe we het hek na 100 jaar open 

konden houden. Het gevoel dat de sluiting vooropgezet was werd al vermoed 

maar werd nu wel heel nadrukkelijk bevestigd.  

In de tussentijd talloze malen getracht om de verantwoordelijke wethouders 

naar de drafbaan te krijgen. Invitaties werden niet beantwoord totdat zelfs 

het secretariaat excuses aanbood. Nu overigens nog steeds niemand gezien 

of gesproken. Op de site van de gemeente worden burgers uitgenodigd om 

toch vooral contact te leggen met het college. Ik kan ‘t hen inmiddels afraden. 

We hebben 1 x een wethouder gezien die er vlot bij was om tijdens een 

overleg over een knullig onderhoudsincident plots zelf aan te schuiven. Wij 

dachten nog “eindelijk interesse”? Het was echter om de huur formeel op te 

zeggen. Een onverwacht en in de schoot geworpen buitenkansje.  

Ik heb inmiddels helaas de overtuiging na dit alles te hebben meegemaakt dat 

de stemming op 9 september een schijnvertoning wordt. Een adviseur die 

nauw verbonden is met de evenementen en de noodzaak van de beëindiging 

van de drafsport predikt wordt aanbeden. Hoe wankel en onzeker zijn 

verhaal ook verder lijkt. De drafsport biedt de gemeente daarom aan om de 

stabiele factor te blijven in het Stadspark. En ja, naast de evenementen. 

Rest mij u te adviseren om nooit meer verwonderd te zijn als de lokale 

politiek gewantrouwd wordt. Ben ik een slechte verliezer? Nee, dat ben ik 

niet. Ik ben enkel diep teleurgesteld over de procedure die door dit college bij 

klaarlichte dag maar wel in de achterkamertjes willens en wetens is gevolgd.   

       

 


