
Geacht raadslid, 

 

Vanaf 1998 heeft de gemeente Oosterhout (via Dhr Schoenmaker en Dhr Emmen) een onderdak 
geboden aan de Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers, een oosterhoutse vereniging die dit 
jaar 110 jaar bestaat. In 1998 was het eerste eigen home een feit in de sporthal aan de Paulusweg. 
Hier moest de OBvP al in 2000 weer weg en via de gemeente (Dhr Willemse) is de voormalige 
voetbalkantine van VWO aan de Florijnstraat op sportpark de Heihoef het nieuwe onderkomen 
geworden. De Oosterhoutse Bond van Postduivenhouders (OBVP) verhuist in februari 2014 van 
sportpark Heihoef naar het Floralia-terrein aan de Beneluxweg. Verhuizing is noodzakelijk om 
herontwikkeling van de Heihoef tot bedrijventerrein mogelijk te maken. Het college heeft besloten 
een bijdrage te leveren aan de verhuizing om de herontwikkeling te bespoedigen. Daarnaast heeft 
ook Floralia baat bij de verhuizing, omdat de exploitatielasten daardoor afnemen. Dit draagt bij aan 
het behoud van de showtuinen. De OBvP heeft zich destijds met goedkeuring van de gemeente 
Oosterhout ingekocht voor een bedrag van €15000,-, Hiervoor kreeg de OBvP het gezamenlijk 
gebruik van de kantine en het recht om gratis de stenen schuur (werkplaats) te gebruiken voor 
onbepaalde tijd, Dit is ook de reden geweest dat de OBvP de stap heeft genomen om deze 
investering te doen en naar de locatie op het Floralia park te verhuizen.  aan deze samenwerking is 
een einde gekomen doordat de stichting floralia is opgeheven,  

Na het opheffen van de stichting heeft de gemeente in 2018 een andere invulling gegeven aan het 
Floralia park en met de toezegging van de gemeente dat de duivenclub altijd hun onderkomen zou 
blijven behouden. Het is de gemeente die ons heeft gemeld dat er altijd een plaats zal zijn voor de 
OBvP op het floralia terrein’ 

Vanaf het moment dat er een andere beheerder voor het floralia park is gekomen met “Prospect @ 
Work” (Mark Graveleyn) is er een prettige samenwerking met hen, eind 2019 is het verzoek gedaan 
vanuit prospect @ Work of de duivenclub tijdelijk voor maximaal 1 jaar hun inkorfruimte te 
verplaatsen, het voorgaande bestuur is hiermee akkoord gegaan dit in goed overleg want Dhr 
Graveleyn wist ons te vertellen dat er begin 2020 een verbouwing in de planning stond zodat er op 
een andere plaats op het Floraliapark een goede ruimte beschikbaar zou komen voor de duivenclub, 
omdat we de plannen van Prospect @ work niet in de weg wilde staan. Dit in het kader van een 
goede buurman, is het toenmalige bestuur akkoord gegaan om tijdelijk het inmand lokaal te 
verplaatsen naar onze opslagruimte, deze ruimte is totaal niet geschikt en ook veel te klein, maar er 
was een nieuwe ruimte in het vooruitzicht gesteld.  

In 2020 hebben we overleg gehad met wethouder Dhr Pina over de ruimte voor de OBvP en dat de 
verbouwing toch snel uitgevoerd moet worden omdat de (tijdelijke) ruimte niet voldoet voor de 
OBvP.  Dhr Pina heeft met eigen ogen de ruimte die we nu nog ter beschikking hebben beoordeeld 
en hij melde ons dat hij begrip heeft voor onze situatie en ons en Prospect @ Work gemeld dat er 
zeker een verbouwing aan het huidige gebouw in de planning stond en dat de huisvesting in orde 
zou komen voor de OBvP en Prospect @ Work.  In 2020 hebben we diverse keren om een overleg 
gevraagd met wethouder Dhr Pinar, Inmiddels heeft er een wisseling plaatsgevonden bij de 
gemeente Oosterhout en hebben we inmiddels te maken met een andere contactpersoon namelijk 
wethouder Dhr Arnoud Kastelein en met hem is besproken wat nu de plannen zijn voor de OBvP en 
het Floralia terrein, de plannen passen onze vereniging goed. 

Ik wil nog even duidelijk aangeven dat de duivenclub tot en met 2019 gebruik heeft gemaakt van het 
stenen gebouw (werkplaats) waar de inmand ruimte was en waar onze aluminium manden stonden. 
De ruimte waar we nu zitten was onze opslag voor de duivenmanden, In het restaurant gedeelte 
hebben we altijd de overige verenigingsactiviteiten kunnen uitvoeren, er staan van de OBvP 2 kasten 



met daarin onze computers om de wedvlucht gegevens te verwerken. Als de verbouwing en het 
plaatsen van de units niet kan worden gerealiseerd willen we dat alles word teruggedraaid en wij 
weer de beschikking hebben over de stenen schuur en onze opslag en computer ruimte, Niet de 
OBvP, maar Prospect @ Work was op zoek naar extra (nieuwe) ruimte, waarbij de OBvP hun 
ruimtegebrek tijdelijk heeft opgelost. Dit ter goedertrouw en als goede buur heeft de OBvP de 
afgelopen 2 jaren de benodigde ruimte afgestaan aan Prospect@Work.  Dit is zeker niet wenselijk 
geweest voor de OBvP,  na dit seizoen (2021) is dit geen optie meer. het was een wens vanuit 
Prospect @ work, omdat ze ruimte nodig hadden voor hun activiteiten. 

 

Verder zou Ik U graag kennis laten maken met de prachtige hobby die zowel jonge als oudere 
mensen beoefenen, namelijk de duivensport, een sport die al 110 jaar in Oosterhout in 
verenigingsverband word beleefd, onze vereniging telt meer dan 70 leden die zelfstandig of in 
combinatie genieten van deze mooie hobby. De duivensport staat op de werelderfgoedlijst. De 
landelijke duivensportbond is gehuisvest op het NOC/NSF terrein te Papendal. 

 De duivensport is zelf regulerend en heeft dierenwelzijn enorm hoog op de lijst van 
verantwoordelijkheden staan. Er is een speciaal team (IWB) dat nauwlettend de 
weersverwachtingen en de af te leggen routes bekijkt, het IWB geeft advies aan de afdelingen met 
betrekking tot het lossen van de duiven, dit is nodig om verantwoord de duivensport te beoefenen 
voor nu en in de toekomst. Er is een hitteprotocol dat in werking treed bij hogere temperaturen 
(zeker boven de 30°C), we doen er echt alles aan om te zorgen dat er geen onnodig risico word 
gelopen met onze duiven. Wij zijn alle duivenliefhebbers en zorgen goed voor onze duiven en willen 
ook dat er geen risico’s worden genomen die onze duiven onnodig in gevaar brengen. 

Ik weet zeker dat als U een bezoek zou willen brengen aan een van onze leden om eens met eigen 
ogen te zien wat de duivensport inhoud en wat een plezier wij als duivenliefhebbers dagelijks 
hebben van onze duiven. We beoefenen een sport die veel meer bied dan U kunt vermoeden, Ik 
nodig U dan ook uit om contact met mij op te nemen zodat we eens een kijkje nemen bij een lid van 
onze vereniging, zodat U zelf kunt zien wat duivensport inhoud, Ik hoop dat U op deze uitnodiging 
wil ingaan en U zelf kunt zien wat de duivensport te bieden heeft. 

Ik hoop dat dit schrijven U meer inzicht heeft gegeven in de samenwerkingsgeschiedenis tussen de 
gemeente Oosterhout en de Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers en dat het besluit dat U 
gaat nemen positief is voor het voorbestaan van onze vereniging. 
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