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Geachte College van Burgemeester en Wethouders, leden van de Raad.  

Zoals u weet beschikt de Stichting Community Sailing inmiddels over een breed draagvlak in 
Rotterdam om de exploitatie van het Zeilcentrum Henk van Gent voort te zetten. Waar wij u 
in dit schrijven aandacht voor vragen is de beeldvorming rond en de betrokkenheid van de 
heer Van Gent met de stichting. 

Daarnaast vragen wij u om een besluit waardoor de uitstraling van het Zeilcentrum op korte 
termijn sterk verbeterd kan worden. 

Wij hebben de laatste jaren helaas moeten constateren dat het binnen de Rotterdamse 
politieke elite en ambtenarij ‘bon ton’ is geworden om aan Van Gent bashing te doen. 
Bashing in de vorm van het verspreiden van halve waarheden en zelfs aperte onwaarheden 
tot in de rechtszaal toe. Bashing bewust gericht op het beschadigen van de reputatie van de 
heer Van Gent en/of  gericht op het wegpoetsen van gemaakte gemeentelijke fouten in het 
verleden. 

Deze beeldvorming  maakt het werk van Community Sailing er niet gemakkelijker op.  

Reden dat wij er waarde aan hechten u twee zaken rond de heer Van Gent onder de 
aandacht te brengen. Opdat er tussen en u en ons later geen misverstanden ontstaan.  



Het eerste is dat het beeld geschetst in de  bashing verhalen niet het beeld is dat wij van de 
heer Van Gent hebben. Wij kennen de heer van Gent als een uitstekend (zeil) pedagoog, 
sterk in de aansturing en omgang met vrijwilligers, scherp oog voor veiligheid op de locatie, 
bedenker en uitvoerder van innovatieve concepten, een goed organisator, loyaal naar zijn 
zakenrelaties en vrienden en met het hart op de goede plaats. De vele steunbetuigingen die 
de laatste maanden zijn ontvangen, onderschrijven dit positieve beeld van de heer Van Gent. 
Hij is ook een man met een sterke drive, nooit opgeven en standvastig in de omgang; maar 
dit is een kenmerk die de meeste Olympische sporters zo succesvol maken. 

Het tweede is dat in de uitvoering van de plannen van Stichting Community Sailing op de 
locatie de heer Van Gent de komende vijf jaar een centrale rol blijft vervullen. Daar hebben 
wij nooit een geheim van gemaakt, sterker zonder zijn betrokkenheid wordt het een stuk 
moelijker.  

Met inzet en steun van de heer Van Gent zal de exploitatie door de stichting worden 
overgenomen, nieuwbouw worden gepleegd en een toekomst bestendige maatschappelijke 
exploitatie veilig worden gesteld. Deze aanpak en fasering is in het verleden al met u 
gedeeld.  

Ten slotte willen wij u nog wijzen op de ontstane situatie.  

Het hoger beroep (eerste zitting 22 oktober 2014) gaat mogelijk weer jaren duren en in die 
tijd zullen op de locatie geen grote veranderingen  c.q. investeringen plaats vinden. De 
huidige uitstraling zal niet verbeteren. Dat is o.i. jammer en niet nodig.  

Wij hebben de gemeente er al meerder malen op gewezen dat de enige partij, die wel voor 
een verbeterde uitstraling op korte termijn kan zorgen, de Rotterdamse politiek is.   

Alleen de Rotterdamse politiek kan de voorwaarden scheppen die een oplossing voor de 
ontstane impasse in het  ‘zeildossier Van Gent’ mogelijk maakt. In ons gesprek van 3 juli jl. 
met wethouder Visser hebben wij aangeven dat nu alle ingrediënten op tafel liggen om tot 
een politieke oplossing te komen, incl. de medewerking van de heer Van Gent.  

Alleen dat vraagt van de kant van de gemeente nu de wil en ook de politieke moed dit 
dossier op te lossen.  

Daarbij dient beseft te worden dat verdere bashing van de heer Van Gent contra productief 
is voor het bereiken van deze oplossing.    

Wij vragen u dan ook alert te zijn op deze bashing activiteiten en mee te werken aan een 
correcte beeldvorming rond de persoon van de heer Van Gent.  

Met vriendelijke groeten,   

Namens Stichting Community Sailing 

ir Alfred M. Dijs  secretaris  


