
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement 
van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de 
Gemeenteraad van Westland gesteld op 23 november 2017 
 
betreft: huisvesting The Old Counters 
 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel voor de verbouwing van het pand van 
Nederland 3 op 21 maart 2017 is door de fractie D66 Westland aandacht gevraagd voor de 
huisvesting van biljartvereniging The Old Counters. Deze vereniging met ruim 110 leden is 
gevestigd in een voormalig bedrijfspand aan de Dorpskade. Het gebied langs de Dorpskade 
is onderwerp van onderzoek voor wat betreft de toekomstige bestemming, waarbij de eerste 
gedachten uit lijken te gaan naar de vestiging van een supermarkt. 
 
 
In de notulen van de raadsvergadering is de volgende uitwisseling opgenomen tussen D66 
Westland en de portefeuillehouder accommodaties over The Old Counters: 
 
De heer Van Ooijen: (…)Het lijkt mijn fractie daarom goed De Eendenburcht voorlopig nog te 
behouden als gemeenschapsvoorziening in dit deel van Wateringen. In dat kader heb ik het 
volgende verzoek. Onlangs is onze fractie door leden van biljartvereniging The Old Counters 
benaderd, nu gevestigd aan de Dorpskade. De huur van de hal aan de Dorpskade is per 31 
december 2017 opgezegd en de leden maken zich zorgen over de toekomst van hun club. 
Het is immers niet makkelijk een locatie te vinden waar je vijf biljarttafels kwijt kunt. 
Aangezien De Eendenburcht na de zomer voor een deel vrijkomt , zou mijn f ractie het 
college willen verzoeken in gesprek te gaan met de besturen van The Old Counters en De 
Eendenburcht om te bekijken of dit pand, in ieder geval tijdelijk, een oplossing zou kunnen 
zijn voor aanstaande huisvestingsproblemen. Graag hoor ik van het college een reactie op 
dit verzoek. (…) 
 
Wethouder Ouwendijk: (…) Met betrekking tot de bestemming van De Eendenburcht 
noemde heer Van Ooijen The Old Counters. Ik kan meedelen dat het college met The Old 
Counters al in gesprek is, ook over een andere locatie. Dus in die zin hoeft de connectie met 
De Eendenburcht hier en nu niet gemaakt te worden. (…) 
 
De heer Van Ooijen: Voorzitter. Ik dank de wethouder voor zijn beantwoording. Het is goed 
nieuws dat het college in gesprek is met de biljartvereniging. De mensen die ons hierover 
hebben aangesproken, waren verontrust, maar ik denk dat zij met deze mededeling iets 
geruster zullen zijn. (…) 
 
 
D66 Westland had verwacht om binnen afzienbare tijd na deze vergadering van 21 maart 
2017 te worden geïnformeerd over de uitkomsten van het bovengenoemde gesprek tussen 
college en The Old Counters over de toekomstige huisvesting. Helaas bleek dat niet het 
geval te zijn. 
 



Deze week ontving de raad de openbare besluitenlijst van de vergadering van het college 
van 7 november 2017. Hierin viel te lezen dat er een quickscan was uitgevoerd voor een 
nieuwe locatie voor The Old Counters en dat het college een reactie had gegeven. Bij 
navraag bleek dit te gaan om een brief die al op 21 april 2017 door het college was 
verstuurd. De quickscan zag op het vestigen van een nieuw onderkomen aan de Veenbes. 
Hier zijn ook gevestigd de voormalige gemeentewerf, de sporthal voor tafeltennis, bridge en 
schietsport, de volkstuinvereniging en een aantal woonwagens. De aanvraag voor een 
gebouw op deze locatie werd afgewezen in verband met groenvoorzieningen en gebrek aan 
parkeerplaatsen. 
 
Aangezien de brief dateert van april en pas in november opduikt in een collegevergadering, 
is er bij onze fractie onduidelijkheid ontstaan en zijn er vragen gerezen over het proces om te 
komen tot een nieuwe, adequate huisvesting voor The Old Counters. D66 is er voorstander 
van dat van de zijde van de gemeente serieus wordt meegewerkt aan het mogelijk maken 
van accommodaties voor sport. 
 
 
Dit leidt tot de volgende vragen: 
 
1. Is de brief van 21 april 2017 de enige uitkomst van het gesprek zoals dat door de 

wethouder in de raadsvergadering van 21 maart 2017 is gemeld? 
 
2. Waarom is een op 21 april 2017 verzonden brief bijna zeven maanden later onderwerp 

van gesprek in de collegevergadering? 
 
3. Hoe hoog is de kwaliteit van het openbaar groen aan de Veenbes? Is bij de beoordeling 

van het openbaar groen bij de Veenbes overwogen om bij vestiging van een 
verenigingsaccommodatie op deze plaats, in de omgeving een nieuwe, grotere 
groenvoorziening aan te leggen? 

 
4. Wat is er in de tussentijd van gemeentewege gedaan om The Old Counters te helpen bij 

het vinden van een nieuwe, adequate accommodatie? 
 
5. Welke andere locaties, anders dan de in de brief genoemde De Ark, zijn er inmiddels 

bekeken en beoordeeld? Is hierbij ook gekeken naar het braakliggend terrein op de hoek 
van Gagelland en Maasdijkseweg (bij de poller)? 

 
6. Is het gewoonte om, indien een vereniging door ruimtelijke ontwikkelingen moet 

verhuizen en daarover met het college in gesprek is, een quickscan uit te voeren en de 
legeskosten daarvan door de vereniging te laten dragen? Kan de gemeente deze niet 
voor haar rekening nemen? 

 
7. Welk tijdspad is er voorzien voor de ontwikkelingen in de strook langs de Dorpskade en 

op welke termijn dient de biljartvereniging een nieuw pand te hebben gevonden? 
 
 
 
 
Maxim van Ooijen 
raadslid D66 Westland 


