
Inspreker: S. de Jong, adviseur KHRV 
 
Geachte College en Raad, 
 
Uit het beeld dat in het door het College opgestelde Raadsvoorstel naar voren komt kan voortzetting 
van de drafsport slechts plaatsvinden middels een éénmalige investering van ongeveer € 1 miljoen en 
een structurele bijdrage van ten minste € 250.000 per jaar. Deze veronderstelling is abject en apert 
onjuist. 
 
Met deze passage wordt de Raad volkomen het bos in gestuurd. Het geschetste beeld suggereert dat 
de drafsport aan alle kanten een geldverslindende activiteit is. Het tegendeel is waar. De Gemeente 
heeft het dagelijks onderhoud aan de baan aan onze vereniging uitbesteed en betaalt daarvoor een 
vergoeding van € 10.000 per jaar. Zoals iedere gebruiker in het Stadspark betaalt ook onze vereniging 
huur voor het gebruik van de drafbaan. Het verdwijnen van de drafsport levert de Gemeente slechts 
een besparing op van € 8.000 per jaar.  
 
De geschetste bedragen voor investeringen en onderhoud zijn volledig uit de lucht gegrepen en zet 
de Raad volkomen op het verkeerde been. De sintelbaan verkeert in uitstekende staat en wordt alom 
geprezen door de drafsportprofessionals. De komende 5 jaar worden geen of geen 
noemenswaardige investeringen verwacht. Ook is het door het College geschetste jaarlijks 
onderhoud totaal niet aan de orde. Bovendien is de KHRV bereid zich maximaal in te spannen het 
eventueel in de komende jaren uit te voeren onderhoud zelf uit te voeren en te bekostigen. Wij zijn 
bereid hier afspraken over te maken. 
 
De KHRV heeft de afgelopen 10 jaar bewezen dat drafsport en evenementen prima samengaan. De 
programmering van draverijen en evenementen wordt vroegtijdig op elkaar afgestemd en heeft tot 
nu toe nooit geleid tot problemen. De organisatoren van evenementen zijn enthousiast over de 
samenwerking en hebben zich nog nooit negatief uitgelaten over de drafbaan.  
 
Gegeven de geringe kosten en het prima samengaan van de drafsport en evenementen verzoeken 
wij de Raad met klem niet in te stemmen met het voorstel het huurcontract met ons op te zeggen. 
Wij zullen er gevraagd en ongevraagd alles aan doen, uiteraard in overleg met de Gemeente en de 
organisatoren van evenementen, de organisatie van evenementen nog beter te faciliteren. Samen 
staan we sterk !!! Laat ons niet in de kou staan.  


