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Geachte heer van den Kieboom, 

In uw brief van 2 april jl. stelt u het college een aantal vragen over de midgetgolfbaan in Meilust. Die beantwoorden wij 

hieronder. Hierbij willen wij u meegeven dat wij de emotie begrijpen wanneer een voorziening dreigt te verdwijnen. Het 

in stand houden van een voorziening zoals een midgetgolfbaan vinden wij echter geen taak van de gemeente. Om 

deze reden zijn wij dan ook heel blij dat zich initiatiefnemers hebben gemeld die zich willen inzetten voor het behoud 

van een midgetgolfbaan voorde inwoners van onze gemeente. Zoals afgesproken met de gemeenteraad gaan wij met 

alle initiatiefnemers die zich melden voor 9 april 2016 in gesprek en zullen hun plannen serieus beoordelen. 

Verder willen wij u nog meegeven dat de midgetgolfbaan de afgelopen jaren is ingezet als werkplek voor mensen die 

re-integreren op de arbeidsmarkt. Volgens Stichting SamenWerken is dit echter niet langer haalbaar wegens de te lage 

bezoekersaantallen. 

Vraag 1: 

Sinds wanneer is het college op de hoogte van de plannen voor een midgetgolfbaan door Monkey Town? 

Antwoord 1: 

Ambtelijk is dit bekend geworden op 22 maart jl., dit is bestuurlijk niet direct teruggekoppeld. Op 27 maart jl. is 

wethouder Van der Weegen op de hoogte gesteld. 

Vraag 2: 

Is in het krantenartikel wethouder Van der Weegen juist geciteerd?. 

Antwoord 2: 

In het artikel staan de volgende citaten: 

"Vorig jaar waren er nog 2.000 bezoekers", 'Zo iemand moet worden begeleid. Dat betekent dat wij jaarlijks C10.000 á 

ê 14.000 kwijt zijn aan de midgetgolfbaan en er amper inkomsten tegenover staan", "Dan denk ik: een midgetgolfbaan 

is geen overheidstaak, laat die campingondernemers dat zelf doen", "Dat geld hebben wij niet". 

Deze citaten zijn juist. 

Vraag 3: 

Is er in het contact met de heer Broere op enigerlei wijze gesproken over een mogelijke sluiting van de 

Midgetgolfbaan in Meilust? 

Antwoord 3: 

Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk geen contact geweest met de heer Broere, wel met de heer Nelisse. In dit ambtelijk 

overleg is aangegeven dat het voornemen was over te gaan tot sluiting maar dat een definitief besluit nog niet was 

genomen. 
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Vraag 4: 

Zo ja, zijn er in dit contact (deze contacten) op enigerlei wijze eisen omtrent sluiting van de midgetgolfbaan 

in Meilust gesteld door de heer Broere? 

Antwoord 4: 

Nee, feitelijk kan dit ook niet. 

Vraag 5: 

Zijn er in deze contacten toezeggingen gedaan aan de heer Broere ten aanzien van sluiting van de midgetgolfbaan 

in Meilust? 

Antwoord 5: 

Zoals aangegeven is er geen contact geweest met de heer Broere. In het contact met de heer Nelisse zijn geen 

toezeggingen gedaan. 

Vraag 6: 

Neemt het college de uitspraak van de gemeenteraad, waarin opdracht wordt gegeven aan het college om met de 

4 belangstellenden voor de baan in Meilust in overleg te treden, nog serieus? 

Antwoord 6: 

Zeker. Er zal met de inmiddels vier belangstellenden overleg worden gevoerd, zoals afgesproken. Met alle partijen is 

telefonisch contact geweest en medegedeeld dat er na 9 april contact met hen zal worden opgenomen om een 

afspraak te plannen. Belangstellenden kunnen immers nog tot 9 april 2016 reageren. 

Vraag 7: 

Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de opmerkingen gedaan door wethouder Van der Weegen in het eerder genoemde 

krantenartikel? 

Antwoord7: 

Het proces wordt gevolgd zoals afgesproken en hierboven verwoord. De wethouder gaat het gesprek aan met de 

initiatiefnemers en zal ieder plan serieus beoordelen. 

Vraag 8: 

Is het college in z'n algemeenheid van mening dat gemeentelijke voorzieningen, die door de markt overgenomen 

(kunnen) worden, per definitie voorsluiting e.g. privatisering in aanmerking (moeten) komen? 

Antwoord 8: 

Niet per definitie, dit zal altijd per geval worden bekeken. Wel staat het college altijd open voor particulier initiatief. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek 

- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 

Hoogachtend, 
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