
Persverklaring Uitbreidingsplannen Lierse verenigingen Valto, LTC t Loo en ODIS 

De Lier groeit en bruist en dat merken ook de Lierse verenigingen Valto, ODIS en LTC ‘t Loo. De Lier is 

een actieve kern van de gemeente Westland, waar veel georganiseerd wordt en de betrokkenheid 

groot is. Ook het verenigingsleven in De Lier bloeit en zit op sportief gebied al een aantal jaren in de 

lift als het gaat om ledenaantallen, prestaties en binding van vrijwilligers.   

 

Een aantal verenigingen zitten nu al in de knel qua ruimte en groei van het ledenaantal en dit zal 

door de ophanden zijnde uitvoering van de nieuwbouwplannen in De Lier alleen maar toenemen. 

Deze groei heeft echter ook een keerzijde en leidt nu al tot ongewenste situaties: 

 

- Wachtlijst voor lidmaatschap voor de tennis van meer dan vier jaar;  

- Niet kunnen voldoen aan ontwikkeling van sportvraag, zoals padel tennis en G-korfbal;  

- Te weinig trainingsruimte  voor met name jeugd;  

- Niet alle jeugd kan meedoen aan de competitie; 

- Van eind oktober tot april is de sporthal in De lier overbezet 

- Tekort van 100 parkeerplaatsen en een te hoge parkeerdruk. 

 

Door dit laatste punt staat de bereikbaarheid van het sportpark voor hulpdiensten onder druk en is 

de verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers in het geding. 

Door het groeiend aantal leden van de afgelopen jaren en ondanks de nodige verbouwingen, lopen, 

met name de korfbal en tennis, binnen de huidige accommodaties tegen de grenzen van de 

mogelijkheden aan. De huidige, krappe behuizing en de verwachte toestroom van nieuwe leden die 

de nieuwbouw van 800(!) woningen met zich meebrengt, maken een uitbreiding van de faciliteiten, 

binnen afzienbare tijd noodzakelijk. 

 

De Lierse korfbalvereniging Valto, tennisvereniging LTC ’t Loo en handbalvereniging Odis hebben de 

handen ineen geslagen en het college van Gemeente Westland een visie en een plan aangeboden 

voor verdere ontwikkeling van sportpark ‘De Zweth’. 

Met dit plan willen de verenigingen de verwachte groei opvangen, duurzaam invulling geven aan de 

ambities en een bloeiend verenigingsleven in De Lier te behouden. Het college wordt gevraagd om 

met de verenigingen op korte termijn in gesprek te gaan en te komen tot een concreet voorstel en 

financiering voor realisatie van de uitbreiding van het sportpark. De wens is dat het plan opgenomen 

wordt in de begroting van 2021-2022 van Gemeente Westland. 

 

                                       


