
 

Motie nr.:  

Van: D66, PrO, CDA, VVD 

Onderwerp : Duidelijkheid ponycentrum 

Aangenomen met: 
 

Verworpen met: 

*** stemmen voor en *** stemmen tegen 
 

*** stemmen voor en *** stemmen tegen 

Motie 

De Raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 28 mei 2020; 

 

Gehoord hebbende de insprekers, raadsleden en reactie van de portefeuillehouder over de locatie 

van Ponycentrum Leeuwenhoek d.d. 7 en 14 mei 2020; 

 

Gelezen hebbende: 

- De gebiedsvisie De Geesten d.d. 24 april 2020; 

 

Constaterende dat: 

- Er in de gebiedsvisie gesproken wordt over een onderzoek naar de ruimtelijke behoeften 
van een eventueel onderwijs-onderzoekscluster dat samenhangt met de zorg; 

- Het gebied van het huidige Ponycentrum Leeuwenhoek hierbij als mogelijk locatie wordt 
gezien; 

- Het Ponycentrum hierdoor voor een periode van 2 jaar in onzekerheid zit over hun 
toekomst; 

-  
Overwegende dat: 

- Het Ponycentrum een waardevolle inrichting van deze locatie is; 

- Er mogelijkheden zijn om meerwaarde te creeeren voor zowel de zorg als het ponycentrum 

door samenwerking tussen deze partijen te bevorderen; 

- Er in de omgeving meer locaties denkbaar zijn waar eventuele ruimtebehoefte zou kunnen 

worden ingevuld, met name het DZB-terrein ten zuidoosten van kasteel Endegeest; 

 

Verzoekt het college:  

- De betrokken partners nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheden van zorg en activiteiten 

ponycentrum om elkaar te versterken; 

- De bestuurlijke partners nadrukkelijk te wijzen op andere mogelijke locaties, zoals het DZB-

terrein ten zuidoosten van kasteel Endegeest; 

- Met de partners nadrukkelijk afspraken te maken over een snelle uitvoering van dit 

onderzoek; 

- Wanneer de partners geen serieuze uitvoering aan het onderzoek geven, medewerking aan 

dit onderzoek te staken om zo eerder duidelijkheid voor het ponycentrum te kunnen 

scheppen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Voor de fractie van D66, Voor de fractie van PrO, Voor de fractie van het CDA, 
Arne-Jan Vos   Nico Janssen   Eibertjan van Blitterswijk 
 

Voor de fractie van de VVD, 
Eric Bouw 


