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Vraag 1 
In het voorstel staat dat de raad middels een RIB eenmaal per jaar op de hoogte wordt gebracht. Is het  
college bereid dit in ieder geval tweemaal per jaar te doen?

Antwoord 
Gelet op de lange doorlooptijden van de deelprojecten is 1 keer per jaar voldoende. Het college kan 
er echter altijd voor kiezen tussendoor een extra RIB te versturen.

Vraag 2
Kan het college wat meer toelichting geven over het proces wat is doorlopen wat uiteindelijk heeft geleid  
tot het voor ons liggende voorstel tot sloop van de beverbol? Met name zouden wij graag wat meer  
inzicht willen het volgende:

a. Een tijdlijn van het proces wat is doorlopen
b. De verhuizingen van de voormalige gebruikers en de tevredenheid over hun nieuwe locatie(s)
c. Zijn er al signalen uit de wijk met wensen over een mogelijk invulling van de locatie na de sloop?
d. Welke maatschappelijke functies kunnen wij aan denken op deze locatie of zijn er al op het oog?
e. Uit  interpretatie  blijkt  dat  er  aan  hoogbouw wordt  gedacht.  Heeft  het  college  al  een  mogelijke 

invulling voor de hogere verdiepingen in gedachte?
f. Is het  college bereid bij  voorrang te kijken of  de hoogbouw op deze locatie geschikt is voor de 

starterswoningen/appartementen?

Antwoord
a. 2015/2016 onderzoek naar sportaccommodaties: hieruit  bleken hoge kosten MJOP en lange 

fietsafstanden voor VO. Uitvoeringsbesluit IAP april 2016: bouw Wissel en sloop Beverbol
            September 2018: oplevering sporthal de Wissel
            1 maart 2019: Sporthal Beverbol wordt leeg opgeleverd door SenW
            Vanaf 1 maart 2019: tijdelijk beheer door Villex

b. Alle voormalige gebruikers zijn verhuisd. Gebruikers die in Bolnes wilden blijven zijn gehuisvest 
in de Klinker of MFA Bolnes. Alle overige gebruikers zijn gehuisvest in de Wissel of de Fakkel. 
Allen naar tevredenheid

c. Nee
d./e./f  Pas na de sloop van de Beverbol zal worden nagedacht over de mogelijke nieuwbouw op 
deze locatie. Hierbij wordt rekening gehouden met een maatschappelijke plint. 



Vraag 3
In het voorstel wordt de voorkeur uitgesproken tot het verplaatsen van zowel de Gooth als wel de Loods  
naar de locatie bij het nieuwe Gemini College. Kan het college wat inzicht verschaffen in de reacties 
vanuit beide organisaties op dit voornemen?

Antwoord
Zowel jongerensocieteit de Gooth als Facet (beheerder Loods) zijn blij met deze locatie

Vraag 4
Om eventuele verwarring en onduidelijkheden te voorkomen, klopt onze interpretatie dat geen sloop zal 
plaatsvinden (van bijvoorbeeld de Gooth en de Loods etc.) tot de nieuwe huisvesting gereed is?  

Antwoord
Dat klopt


