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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de inspreker, de heer
Senger. Hij spreekt in namens de Stichting Bijzonder Basisonderwijs (BBV). Zijn
inspraakreactie wordt bij dit verslag gevoegd.
Vervolgens krijgen de verschillende fracties het woord. Over het algemeen zijn alle
fracties positief over dit project. Zij hebben enkele vragen en opmerkingen die de
portefeuillehouder en ambtenaren zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Mevrouw Baerveldt (portefeuillehouder) vindt het fijn dat de aanwezige fracties
positief zijn over het plan. Inmiddels is de gemeente behoorlijk goed op stoom
aangaande dit project. De oude sporthal blijft staan gedurende de bouw van de
nieuwe sporthal. Pas als de nieuwe is gerealiseerd zal de oude worden afgebroken.
De locatie is op een oude vuilnisbelt, dus dient er goed gesaneerd te worden. Dat
maakt het iets gecompliceerder. Er is ondertussen heel veel onderzoek verricht en
de gemeente denkt een goed beeld te hebben van de risico's. Dat geldt ook voor het
asbest, de ervaring is dat de kosten hiervoor op te vangen zijn binnen het budget. De
post onvoorziene uitgaven is er wel, die zit verwerkt in de verschillende onderdelen.
Doordat er in de sporthal drie compartimenten komen kan deze efficiënt benut
worden. Een aandachtspunt is de hoogte van de hal en de bouw van de tribune. Er
dient daarbij gelet te worden op de behoeftes van de supporters. Vanuit de horeca
zal er een raam komen zodat er de zaal ingekeken kan worden. Morgen, vrijdag 25
januari, is er een gesprek tussen de gemeente en de uitbater van de kantine. De
portefeuillehouder geeft aan de gebruikers en betrokkenen zoveel mogelijk bij dit
project te betrekken. Het spreekt voor zich dat er op zoek gegaan wordt naar een
aannemer met ervaring met dit soort grote projecten en dat er zoveel mogelijk
gewerkt zal worden met lokale onderaannemers.
Er zal zeker naar de subsidiemogelijkheden voor het beweegplein worden gekeken.
De suggestie om het zo aan te leggen dat er in de winter ook een ijsbaan van
gemaakt kan worden is interessant en zal worden meegenomen.

De immobiele verontreiniging die er ligt kan niet veel kwaad. De gasvormige
vervuilingen zijn meegenomen in het saneringsplan. De kans dat het verdampt is vrij
groot. Met de bouw wordt wel rekening gehouden met voldoende ventilatie in de
fundering. Het is de intentie om de sporthal zo onderhoudsvriendelijk en
energievriendelijk wordt uitgevoerd. De gemeente blijft eigenaar van het
sportcomplex. Over het groen kan zij vermelden dat er op de locatie waar de sporthal
zal worden gebouwd wat groen verdwijnt. Maar in de toekomst zal hier zeker groen
voor terug komen, wellicht nog meer dan in de huidige situatie. Dit project is zeker
geschikt voor burgerparticipatie.
De voorzitter inventariseert bij de aanwezige fracties en concludeert dat allen het
onderwerp besluitrijp vinden voor de raadsvergadering op 7 februari 2013.

