
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 10 december 2019 

Datum antwoord: 21 januari 2020 

Onderwerp: Uitstraling en onderhoud Sportpark Zuid 

 
In de raadsvergadering van 22 januari heeft de raad het raadsvoorstel‘ Nieuwe opslagruimte en bevorderen 
toegankelijkheid Sportpark- Zuid’ vastgesteld. Mevrouw Sweerts van D66 heeft aangegeven dat het raadsvoorstel de 
antwoorden geeft op onderstaande vragen.  

 
Inleiding 
De atletiekvereniging Tempo is blij met haar locatie op Sportpark Zuid. Prachtig gelegen en de baan en het groen ertussen en 
eromheen heeft een mooie uitstraling en aanzuigende werking. Tempo AV groeit en barst uit haar voegen zo hebben we 
begrepen. Ze groeien harder dan de korfbal- en handbalvereniging. Men is, zo is ons verteld, dan ook ambitieus, leidt jonge 
atleten op voor de toekomst en wil in de regio een selectiefunctie hebben. Daarnaast heeft de vereniging een 
maatschappelijke functie en ondersteunt Sinterklaasintochten en de Avond-4-daagse. Ook organiseert het diverse activiteiten. 
De atletiekvereniging wil graag op korte termijn duidelijkheid over de te starten bouwwerkzaamheden waarbij het bereid is 
hierin bij te dragen. 
D66 heeft sport hoog op de agenda staan, niet voor niets staat de term ‘vitaal’ in het coalitieprogramma, en vindt 
voorzieningen als deze belangrijk.  Bij een sportvereniging van deze omvang en bij een mooie atletiekbaan, horen ook 
duurzame ruimtes. Ruimtes die veilig, netjes en hygiënisch zijn. 
 
Een bezichtiging op de locatie levert voor ons een aantal vragen op voor de portefeuillehouder: 
 
Vraag 1 

Klopt het dat er vanaf 2012 mondeling toezeggingen zijn gedaan om de opslagruimte (zie foto’s) te vernieuwen? Dat hiervoor 

reeds een bedrag van € 75.000,- is gereserveerd en daar een bijdrage van nogmaals een bijdrage van € 75.000,- nodig is? 

 

Antwoord 

 
Vraag 2 

Is het college het met ons eens dat een dergelijke ruimte weinig appelleert aan een sportvoorziening en niet in lijn is met de 

uitstraling aan de andere zijde? Dat dit ook weinig uitnodigend is voor gastverenigingen? 

 

Antwoord 

Vraag 3 

Hoe ziet de portefeuillehouder inclusie voor zich zonder voorzieningen bij deze verenigingen? Op dit moment zijn de 

gebouwen en toiletruimtes ontoegankelijk voor invaliden en minder validen. 

 

Antwoord 

Vraag 4 

Wat maakt dat de verbouwing nog niet is uitgevoerd? Eerder is hier € 75.000,- voor gereserveerd. 

 

 

Antwoord 

 

Vraag 4 

Binnen welke termijn denkt de portefeuillehouder de noodzakelijke verbouwingen uit te kunnen laten voeren zodat het 

Sportpark voldoet aan de brandveiligheid, hygiëne en professionele sportieve uitstraling? Waar de opslag zodanig kan dat 

nieuwe attributen veilig staan, waar schoolkinderen geen vochtige koorden met schimmel hoeven te gebruiken, waar een 

fysiotherapeut zijn werk kan doen in een daarvoor bestemde ruimte.  

 

https://bestuur.gooisemeren.nl/vergaderkalender/agenda-raadsvergadering/?tx_windmeetings_windmeetings%5Baction%5D=downloadDocument&tx_windmeetings_windmeetings%5Bcontroller%5D=Agenda&tx_windmeetings_windmeetings%5Bdocument%5D=5681&cHash=79e39fa5f880d2987d85ff3bfe7aa794
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Antwoord 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Opslagruimte buitenkant. De ramen zijn al dichtgetimmerd omdat de ruiten stuk waren gegooid. 

 
 
Opslagruimte binnenzijde 
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Opslagruimte voor scholen

 
 
Opslagruimte binnen, muren zijn vochtig. Regen komt naar binnen. 
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Opslagruimte waar ook de fysio haar werk moet doen.

 
 
Mooie uitstraling aan de andere zijde van Sportpark Zuid
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