LTV Vianen
Langeweg 10
4133 AX VIANEN

Vianen, juni 2022

Beste omwonenden,
Zoals u in ‘Het Kontakt’ van 30 maart jl. misschien heeft gelezen, hebben wij plannen om op het
tennispark drie padelbanen aan te leggen. In deze brief willen wij u deze plannen toelichten en op de
hoogte brengen van het proces dat wij voor ogen hebben.
Groeiende sport
Padel is een relatief nieuwe sport en in Europa stijgt de populariteit met rasse schreden. In Spanje is
de sport inmiddels uitgegroeid tot de 2e sport ná het voetbal. In Nederland zijn er momenteel al ruim
75.000 beoefenaars van de sport, en zijn er ruim 500 padelbanen aangelegd op meer dan 200
locaties. De sport is sterk gelieerd aan het tennis. Al was het maar doordat alle activiteiten van de
oorspronkelijke Nederlandse Padelbond na een fusie verder gegaan zijn onder de vlag van de KNLTB,
de nationale tennisbond. Zij faciliteert sindsdien o.a. de padelcompetitie en -toernooien.
Uit onderzoek is gebleken dat de komst van padelbanen een zeer positieve invloed heeft op
bestaande tennisverenigingen. Veel tennisleden doen beide sporten graag. Twijfelende tennissers
stappen met veel plezier over. En alle verenigingen krijgen nieuwe aanwas door het nieuwe aanbod
van padel. Dit maakt het mogelijk om een gezonde tennisvereniging te blijven. Het is dan ook niet
vreemd dat het bestuur van LTV Vianen medio 2021 een werkgroep heeft geïnstalleerd die
onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om padelbanen op het tennispark aan te leggen.
Aanpak bij LTV Vianen
De werkgroep is enthousiast aan het werk gegaan en heeft zich in vele zaken verdiept. Belangrijk was
uiteraard de mening van onze leden die immers het besluit moeten nemen om wél of niet
padelbanen aan te willen leggen. Daarvan hebben we begin dit jaar een positief beeld gekregen na
een uitgebreide ledenenquête. Op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 april jl.
heeft de werkgroep uitgebreid verslag aan de leden uitgebracht. Op basis daarvan heeft de ALV met
overgrote meerderheid (98,8% van de stemmen) besloten om het bestuur goedkeuring te geven voor
de investering die benodigd is voor de aanleg van drie padelbanen.
Daarmee liggen de padelbanen er natuurlijk nog niet. Er zijn nog vele stappen te zetten op het gebied
van financiering en vergunningen. En niet in de laatste plaats is op de ALV ook duidelijk benoemd dat
we de omwonenden willen betrekken bij onze plannen. In de media is tegenwoordig veel aandacht
voor het geluid dat de padelsport met zich meebrengt. De meningen of dit overlast veroorzaakt zijn
verdeeld, en sterk afhankelijk van de lokale situatie. We kunnen ons voorstellen dat u zich daar als
omwonende zorgen over maakt. Wij vinden het daarom erg belangrijk om aan u te duiden wat de
effecten zijn van het aanleggen van de padelbanen op ons tennispark.

Wat gaan we doen?
We hebben op 10 mei jl. een ‘Formulier beoordeling principeverzoek’ bij de afdeling vergunningen
van de gemeente ingediend. Nog geen officiële aanvraag Omgevingsvergunning, maar een check ‘in
grote lijnen’ waarbij wij te horen krijgen waar een formele vergunningsaanvraag aan moet voldoen.
Vermoedelijk moet deze niet alleen voldoen aan bijv. het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit,
maar ook aan het Activiteitenbesluit Milieubeheer waarin o.a. de geluidsnormen zijn vastgelegd. In
dat kader hebben we besloten om op een zo kort mogelijke termijn een akoestisch geluidsonderzoek
te laten uitvoeren door een daartoe gespecialiseerd en bevoegd bureau.
We willen u als omwonenden graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook willen we een
informatieavond beleggen waarop we met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Het zou fijn zijn als we u in het vervolg per e-mail kunnen bereiken. We hebben daarvoor een
speciaal e-mailadres in het leven geroepen. Meldt u aan op: padelbanen@ltv-vianen.nl Daar kunt u
ook uw eventuele vragen stellen die wij dan zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden.
Tenslotte, het bestuur heeft enkele bezwaarschriften ontvangen waar wij kennis van hebben
genomen. In dit stadium, waarbij nog geen concrete gegevens bekend zijn over al dan niet
toekomstig geluidsoverlast, kunnen we daar nog niet op reageren.
Het is onze oprechte bedoeling om bij dit gehele project juist ook de belangen van u als
omwonenden in het oog te krijgen én te houden.
We houden u op de hoogte en vergeet u niet aan te melden op het mailadres!
Met vriendelijke groet,
het Bestuur en de Werkgroep padel

P.S.
Deze brief is bij de direct betrokken omwonenden bezorgd, te weten:
Langeweg
105 t/m 155
Mariënhof
2 t/m 16; 1 t/m 15 en 33 t/m 43
Fransiscushof 50 t/m 60
Kent u iemand die ook graag op de hoogte wil worden gehouden maar geen brief heeft ontvangen?
Uiteraard kan hij/zij zich ook aanmelden op het mailadres!
De plaats van de 3 geplande (blauwe) padelbanen ziet u hieronder:

