
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen Leven en Samen Wonen 

Vergaderdatum: 30 november 2017 

Steller en fractie: Leen Kruithof, CDA 

Agendapunt: 4. Nieuwbouw Sporthal op PC Hooftstraat 2 

Portefeuillehouder: mw. T. Keuzenkamp – van Emmerik 

Datum indiening vraag bij griffie: 28 november 2017 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 29 november 2017 

 

Vraag 1  
De nieuwe sporthal komt vlak naast het gebouw te staat dat gebruikt wordt door de Loods en de Gooth. 
Dit gebouw vertoont gebreken, zoals verzakking en scheuren in de muren. 
Is het niet beter om dit gebouw te integreren in de nieuwe sporthal? 

 

Antwoord  
We verwachten dat het pand in de huidige staat nog zo’n tien jaar kan functioneren. Er kan besloten 
worden om deze functies in de sporthal te integreren, maar dit vraagt extra investeringen en dit zou dan 
onderzocht moeten worden.  

 

Vraag 2 
Voor de nieuwe sporthal zal geheid moeten worden. Ontstaat hierdoor schade aan het gebouw dat 
gebruikt wordt door de Loods en de Gooth? Bestaat dit gevaar ook voor de oude huizen aan de 
Molensteeg? 
 

Antwoord 
Wij zullen hier nadrukkelijk in de voorbereiding rekening mee houden om (verdere) schade in de 
omliggende gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Een paalfundering kan ook geboord worden in 
plaats van geheid. 
 

Vraag 3 
Er is een reservering gedaan (gras) voor de ontsluiting van Trelleborg. Hierdoor ligt de plaats van de 
ontsluiting vast. Zijn hierdoor de problemen met aansluiting op de Vondellaan, zoals eerder in de 
verwoord in de Gebiedsvisie PC Hooftstraat en omgeving, opgelost? Ook nu er op de 
inpassingstekening een extra wandelpad de ontsluiting kruist? 
 

Antwoord 
Deze ontsluiting moet nog (onder andere in overleg met Trelleborg) nader worden onderzocht en 
uitgewerkt. Daaronder valt ook onderzoek naar de benoemde problemen met aansluiting op de 
Vondellaan. 
 
In voorliggend plan wordt deze reservering wel gedaan om een eventuele ontsluiting van Trelleborg in 
de toekomst mogelijk te maken. Het genoemde wandelpad ligt in deze situatie gunstig voor de 
mogelijke nieuwe ontsluiting van Trelleborg.  
 
 
 
 
 



 

Vraag 4 
Naar verwachting start de bouw in 2019. Op dit moment zijn de prijzen voor het bouwen nog steeds 
stijgende. Zijn de genoemde investeringskredieten voldoende hoog ingeschat om deze verhogingen op 
te vangen? 
 

Antwoord 
Daar hebben we zo goed mogelijk proberen rekening mee te houden. Het aangevraagde krediet is 
hoger dan het beschikbaar gestelde krediet voor Sporthal Reijerpark. 
 

Vraag 5 
Hoort bij het punt - Communicatie/participatie na besluitvorming - in het raadsvoorstel, ook niet de 
gebruikers van het gebouw de Loods/de Gooth te staan? 
 

Antwoord 
Inderdaad. Dat zijn de organisaties, die daarin hadden moeten worden opgenomen. Zij zijn wel op 
verschillende momenten tijdens reguliere overleggen bijgepraat over deze ontwikkelingen. 
 

Vraag 6 
De bewoners van de oude huizen aan de Molensteeg krijgen een andere (gezamenlijke) ontsluiting aan 
de Molensteeg. Is hierover met de bewoners overleg gevoerd? En wat is de uitkomst?  
 

Antwoord 
Met de eigenaren van het pand PC Hooftstraat 1 is hierover overleg gevoerd. Zij vinden een ontsluiting 
op de Molensteeg prima. De gemeente is eigenaar van de andere twee panden. 
 

 


