
Geachte Commissie

Ik zal mezelf kort introduceren; mijn naam is Jan van der Knaap, ruim 25 jaar 
bewoner van de Hellevoetse vesting, plaatselijk ondernemer en in mijn vrije tijd 
secretaris/woordvoerder van Electronica Club Zuid Hollandse Eilanden, kortweg 
EZHE. 

Opgericht in 1980 is EZHE een groeiende, actieve vereniging die sinds 2011 is 
gevestigd in de timmerloods van het Droogdok Jan Blanken.  

Op 15 juni jongstleden vernamen wij van de gemeente Hellevoetsluis de beoogde 
plannen om het "stadsmuseum" onder te willen gaan brengen in de timmerloods 
waarin o.a. onze vereniging is gevestigd. 

In het door Erfgoedhuis ZH opgestelde document lezen we op pagina 12, alinea 
"Medegebruikers van de Loods", dat de huurovereenkomst met ons en andere 
huurders zal worden afgebouwd.

Dit plan stelt EZHE enorm teleur en ik wil graag verduidelijken waarom, aan de 
hand van een stukje voorgeschiedenis.

In 2008 trad ik op namens de huurders van Kazerne Haerlem in een mediation 
traject naar aanleiding van een rechtszaak die door de gezamenlijke huurders van 
het Fort Haerlem was aangespannen tegen de gemeente Hellevoetsluis. 

De gemeente had museale plannen met het fort en had zichzelf een 
monumentenvergunning verleend en had daarbij de huurders een beetje over het 
hoofd gezien. 

Onder de huurders van het fort bevonden zich naast Scouting Hellevoetsluis en 
mijn toenmalige club Muzikanten Overleg Hellevoetsluis, ook EZHE en de 
modelbouwvereniging. 

Uit dit mediation traject is uiteindelijk een convenant voortgekomen waarin met de 
huurders afspraken zijn vastgelegd. Zoals gegarandeerde  terugkeer in het fort na 
restauratie, tijdelijke huisvesting tijdens de restauratie, herinrichting van de ruimten, 
etc etc. 

Op de dag van ondertekening van dit convenant hier op het gemeentehuis heb ik 
op verzoek van de toenmalige burgemeester, Dhr Kleijwegt,  persoonlijk de 
rechtszaak tegen de gemeente ingetrokken en heeft de gemeente op het nippertje 
alsnog de miljoenen subsidie gekregen waarmee de verdedigingswerken 
uiteindelijk zijn gerestaureerd. 
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Alle partijen waren tevreden over de uitkomst, inclusief de burgemeester die ons op 
de dag van subsidie toekenning nog uitnodigde voor een sigaar en een cognacje in 
het prinsenhuis.

Echter daags hierna heeft de burgemeester de toenmalige bestuursvoorzitters van 
EZHE en de Modelbouwclub uitgenodigd op het gemeentehuis en heeft hij de 
verenigingen ervan weten te overtuigen dat ze er beter aan zouden doen om mee 
te werken aan een verhuizing naar de op dat moment nog te bouwen timmerloods 
bij het droogdok Jan Blanken. Het was een periode van bezuinigingen bij de 
gemeente maar met deze twee huurders plus stichting IPSE de Bruggen als 
invulling van de noordvleugel was er in elk geval voldoende draagvlak om deze 
loods te realiseren.

De bestuursleden van beide verenigingen hebben toen (ondanks het feit dat ze hun 
oude onderkomen meer dan prima vonden) hun medewerking verleend aan de 
burgemeester en in 2011 zijn de clubs na oplevering van de timmerloods verhuisd 
naar hun nieuwe onderkomen. 

Beide verenigingen hebben zelfs genoegen genomen met een huurperiode van 
telkens 5 jaar terwijl hun oude huurcontract in het fort voor onbepaalde tijd was.

Wellicht kunt u zich dan ook voorstellen dat de leden van EZHE enorm ongerust 
zijn over de voorgenomen plannen van de gemeente Hellevoetsluis. 

De eerste huurperiode van 5 jaar is nog niet voorbij en dan gebeurt er dit.

In februari van dit jaar (toen deze plannen overigens bij ons nog niet bekend waren) 
heeft de directeur van het droogdok ons terloops laten weten dat we rekening 
moesten gaan houden met aanpassing van de huurvoorwaarden. De huurperiode 
zou van 5 jaar naar 1 jaar worden teruggebracht “vanwege mogelijke 
toekomstplannen”. 

De volgende dag hebben we direct pro forma bezwaar aangetekend bij het 
dokbestuur en deze hebben ons kort daarna per brief laten weten -gezien de 
voorgeschiedenis- verder af te zien van contractwijzigingen.

EZHE heeft in de afgelopen 4 jaar haar draai gevonden in de timmerloods, we 
voelen ons inmiddels onderdeel van het historische geheel. De club groeit en 
zendamateurs van over de hele wereld waarmee we contact hebben bezoeken 
onze website en sturen complimenten over onze geweldige locatie. De architect 
van de timmerloods vond onze zendmast ook de perfecte aanvulling op de 
industriele uitstraling van de timmerloods. 
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We zijn trots op onze bescheiden plek en we maken goed reclame voor onze stad. 
De club heeft met behulp van haar leden de afgelopen paar jaar ook flink 
geinvesteerd in de nieuwe faciliteit.

Onze vereniging vervult ook een rol bij diverse toeristische evenementen, zoals de 
World Predator Classic wat aankomende week -gecoordineerd vanuit het 
droogdok- plaatsvindt op het haringvliet en waarvoor wij de radiocommunicatie met 
alle deelnemers verzorgen. We zijn daarnaast ook actief tijdens de vestingdagen, 
het molenweekend, de jaarlijkse Jamboree van de scouting en nog veel meer. 

EZHE heeft een enthousiaste jeugdafdeling en ook doen we aan zendamateur 
trainingen o.a. voor mensen met een leerbeperking, en organiseren we lezingen. 

Nu is het zo dat we niet verwachten dat de gemeente onze vereniging zomaar op 
straat zal zetten. We horen geluiden dat in onderling overleg zou worden 
uitgekeken naar een passende oplossing. Maar wij denken dat het vinden van een 
geschikte locatie niet mee zal vallen binnen Hellevoetsluis en dat het ook zeker niet 
goedkoop zal worden. Zelfs terugkeer naar onze oude stek in het fort behoort niet 
meer tot de mogelijkheden. 

Zo hebben we een ruim 30 meter hoge zendmast op 6 kubieke meter beton die zal 
moeten worden verplaatst en waarvoor op een andere locatie niet zomaar een 
omgevingsvergunning zal worden afgegeven. 

Daarnaast moet zo'n installatie worden beschermd tegen vandalisme en 
beklimming. Onze kostbare inventaris dient ook te worden beschermd, wat op het 
dokterrein allemaal dik in orde is- achter hekken en alarmsystemen. 

Ik spreek dan ook vanavond hier de wens uit dat u er op zal toezien dat onze 
bezwaren tegen nog een kostbare verhuizing op adequate wijze zullen worden 
meegewogen in de besluitvorming rond deze plannen.  

EZHE draagt Hellevoetsluis een warm hart toe en we hopen dat onze vereniging 
volwaardig onderdeel kan blijven uitmaken van het droogdok Jan Blanken, zoals 
ons ooit door de burgemeester is verzekerd. 

Als EZHE indertijd niet met de burgemeester had meegewerkt, wat op dat moment  
hun volste recht was, had dit betoog van vandaag niet nodig geweest.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat ik hier alleen de leden van EZHE 
vertegenwoordig, een gezamenlijk optreden zoals in 2008 was in dit geval niet 
zinvol. 
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Zo vernamen we van de directeur van het droogdok dat Stichting IPSE juist van het 
5 jarig contract af wil, en de modelbouw een inmiddels beter bij hun activiteiten 
passende locatie heeft gevonden. De ruimte die deze twee huurders in beslag 
nemen is mogelijk al voldoende om de oudheidskamer in onder te brengen. 

Een uitkomst waar iedereen mee vooruit kan lijkt ons in elk geval niet onmogelijk en 
we hopen dat we er snel duidelijkheid over kunnen krijgen.

We hebben in de voorbije jaren al 4 keer onze clubruimte opnieuw ingericht op 3 
verschillende locaties omdat de gemeente er iets mee wilde. We zijn er zo 
onderhand een beetje klaar mee en we hopen dat de laatste verhuizing van 2011 
voorlopig ook de laatste zal blijven.

Ik dank u voor uw aandacht
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