
Melding Activiteitenbesluit 

Hierbij doe ik, Hans GrUndemann (voorzitter), namens GLTV De Mast te Geldrop melding van extra 
(nieuwe) activiteiten op Tennispark de Coevering. 

Het voor de melding gebruikte e-mailadres: voorzitter@de-mast.n1 

Gegevens melder 

Organisatie melder 

Naam melder 

Adres 

Telefoon 

: GLTV De Mast 

: Hans GrUndemann 

: Laan van Tolkien 
5663 RW GELDROP 

: 06-53 95 33 79 

GEMEENTE 
GELDROP - MIERLO 

Ingek. 	3$ JULI 2020 

No 
Afd 
Kopie weth./AfP 

Gegevens locatie activiteiten 

Naam 	 : GLTV De Mast 

Adres 	 : Bosrand 125 
5665 EE GELDROP 

KvK Inschrijving 	:40235699 

Correspondentie sturen naar:R. Knapen 
Herdersveld 71 
5665 JL GELDROP 

Locatie van de activiteiten: Tennispark de Coevering 
Bosrand 125 
5665 EE GELDROP 

Beschrijving activiteiten: Het recreatief en in competitieverband uitoefenen van de tennissport (op 
verlichte kunstgrasbanen) en de padelsport (op verlichte kunstgrasbanen). 

Datum start activiteiten: Tennis wordt gespeeld sinds 29-2-1972. 
De planning is dat padel kan worden gespeeld met ingang van 1 januari 2021. 

Bijlagen 

*1 Huidige situatieschets locatie tennisvereniging De Mast en de nabije gebouwen 
*2 Nieuwe situatieschets met padelbanen ten zuiden van het clubhuis 
*3 Toelichting op de huidige activiteit tennis en de aard en omvang van de extra (nieuwe) activiteit 
padel 
*4 Beschrijving activiteiten GLTV De Mast 
* Akoestisch rapport is reeds in het bezit van de gemeente 

Gegevens bevoegd gezag: Gemeente Geldrop-Mierlo Afdeling Ruimte Postbus 10101 
5660 GA Geldrop 
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Geldrop-Mierlo 
locatie tennisvereniging De Mast 
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Nieuwe situatieschets met 3 padelbanen ten zuiden van het clubhuis 

Schaal 1:1000 datum: 29-07-2020 



Bijlage 3 - Toelichting op huidige activiteit tennis en de aard en omvang van de nieuwe 
(extra) activiteit padel 

Tennis 
G.L.T.V. De Mast biedt naast de mogelijkheid tot tennissen in breedste zin van het woord ook 
een aantal aanvullende recreatieve -aan de tennissport gerelateerde- activiteiten. Daarbij 
wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de jeugdactiviteiten. Voor een uitgebreide 
beschrijving van deze activiteiten, zie bijlage 4. 

Wat is padel? 
Padel is een combinatie van tennis en squash. 
Het wordt gespeeld in een glazen kooi ongeveer ter grootte van de helft van een 
tennisveld. 
Er wordt 2 tegen 2 gespeeld met een tennisbal en padelracket. 
De telling is hetzelfde als bij tennis. 
De grote verschillen met tennis zijn: 

De opslag is onderhands; 
De wanden mogen gebruikt worden tijdens het spel; 
Het padelracket is een stuk kleiner en daardoor makkelijker hanteerbaar. 

Waarom wil De Mast ook padel gaan beoefenen? 
Padel is een sterk groeiende sport en wordt volop gepromoot door de tennisbond (KNLTB). 
Padel is veel sneller te leren dan tennis. 
Op dit moment loopt het ledenaantal terug bij de Mast (landelijke trend). Met het aanbieden 
van padel wil De Mast hier verandering in brengen. 
De gemeente heeft aangegeven het merendeel van de kosten voor de aanleg van de 
padelbanen voor haar rekening te willen nemen en hiervoor een nog nader overeen te 
komen huursom te zullen vragen. 

Huidige situatie 
De Mast heeft eind 2018 de gemeente benaderd over de aanleg van padelbanen op De 
Mast. 
Na een aantal verkenningen is op basis van een definitief plan begin dit jaar een 
geluidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Gebleken is dat tussen 19:00 —
23:00, indien alle tennisbanen banen bezet zijn, reeds voor tennis een overschrijding van 
de geluidsnorm maximaal met 3dB plaatsvindt. (Het akoestisch onderzoek maakt 
onderdeel uit van deze melding) 
Realisatie van 3 padelbanen achter het paviljoen levert een verhoging van 1 dB op. 
Een afvaardiging van de gemeente heeft onlangs een delegatie van de omwonenden 
geïnformeerd over de door De Mast gewenste padelbanen, over de uitkomst van een 
geluidsonderzoek en over de noodzakelijke aanpassing van de geluidsnorm. 
De afgelopen 10 jaar zijn er bij De Mast en bij de gemeente geen klachten ontvangen van 
omwonenden over de Mast en over de geluidservaring van het tennis bij de Mast. 

Gewenste situatie 
De Mast wil graag de continuïteit waarborgen voor het kunnen beoefenen van tennis en padel 
in de komende jaren. Daarom verzoekt de vereniging om door middel van 
maatwerkvoorschriften een hogere geluidsnorm toe te staan voor het beoefenen van tennis en 
padel. 



Bijlage 4 — Beschrijving activiteiten GLTV De Mast (toekomstige situatie) 

Jeugdtennis 
Gratis training elke vrijdag van september t/m juni 
Recreatieve wedstrijden zo vaak men wil elke dag van het jaar 
KNLTB jeugdcompetitie elke zondag van april t/m juni 
KNLTB jeugdcompetitie elke zondag van september t/m oktober 
Clubkampioenschappen, toernooi gedurende 1 à 2 weken in september 
Junior/senior toernooi 	met seniorspeler op een zondag in maart 
Carnaval, toernooi op een vrijdag in maart 
Winteractiviteit (geen tennis) op een zaterdag en/of zondag in okt/nov 
Kersttoernooi op een weekend in december 
Jeugdkamp op een vrijdag of zaterdag in juni 
Uitwisselingstoernooi Geldrop, Heeze, Leende 1 dag in november 
Kidssport clinics aan basisschoolleerlingen 4 dagen per jaar 
Clinics aan leerlingen VO 3 dagen per jaar 

Jeugdpadel 
Recreatieve wedstrijden zo vaak men wil elke dag van het jaar 
Clinics voor schoolleerlingen 6 dagen per jaar 
Inloopdag recreatieve wedstrijden voor inwoners regio <18 op een vaste middag 

Seniorentennis en seniorenpadel 
Training senioren tegen betaling op maandag t/m vrijdag 
Recreatieve wedstrijden zo vaak men wil elke dag van het jaar 
Zomerabonnement voor inwoners regio, zo vaak men wil in juni/juli/augustus 
KNLTB seniorencompetitie tennis elke maandagmiddag, donderdagmiddag, donderdag-avond, 
vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag en zondag in april/mei/juni 
KNLTB seniorencompetitie tennis elke donderdag, vrijdagmiddag, vrijdagavond en zondag in 
september en oktober 
KNLTB seniorencompetitie tennis op donderdag en vrijdag van nov t/m februari 
KNLTB Open toernooi De Mast, dagelijks 8 dagen in juni 
KNLTB seniorencompetitie padel in mei/juni 
Clubkampioenschappen 10 dagen in september 
Wicom (wintercompetitie) met donderdag-, zaterdag- en zondagpoules, één poulewedstrijd per 
maand van oktober t/m maart 
Zomer Interne Senioren competitie, poulesysteem, wedstrijden van apr t/m okt 
Winter Interne Senioren competitie, poulesysteem, wedstrijden van nov t/m mrt 
Sponsorendag, gezelligheidsdag voor clubsponsoren in september 
50+ toernooi voor leden 50+ op één dag in april 
Voorjaarsactiviteit Snerttoernooi op één dag in januari 
Zomeractiviteit BBQ toernooi 	op één dag in juni 
Najaarsactiviteit High Wine/Beer toernooi op één dag in oktober 
Winteractiviteit Mast Culinair toernooi op één dag in juni/aug 
Maandagmiddaghussel voor leden 50+ elke maandag van juni t/m maart 
Maandagavondhussel elke maandag van januari t/m december 
Donderavondhussel elke donderdag van januari t/m december 
Inloopdag recreatieve wedstrijden voor inwoners regio >17 op een vaste dag 

Ontspanning 
Kienavond voor leden 17+ en partner op een avond in december 
Clubnieuws voor leden via internet (mail, app, website etc) 
Nieuwjaarsreceptie voor leden en partner op een zondag in januari 
Vrijwilligersavond voor leden 17+ en partner op een zaterdag in november 


