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Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer: Z/22/063588/ 

Documentnummer: 291376

Datum: Dinsdag 1 maart 2022 

Onderwerp: Voortgang bouw nieuwe Gymzaal van Groeneveltlaan 2

Bijlage(n): geen

Geachte Raad,

Hierbij willen we de raad graag informeren over de stand van zaken ten aanzien van de realisatie 

van de gemeentelijke gymzaal aan de Van Groeneveltlaan 2 (voorheen gymzaal Burmanlaan). 

Planning

De bouw van de gymzaal nadert het punt dat er kan worden opgeleverd. De afgelopen maanden is 

er erg hard gewerkt door de aannemer, waardoor er gesproken wordt over een oplevering van zijn 

werkzaamheden op 7 maart 2022. Hiermee wordt het project binnen de gestelde planning 

gerealiseerd. De opdracht aan de leverancier van de sporttechnische installatie zal hierna 

grotendeels worden uitgevoerd. De oplevering van deze werkzaamheden staat gepland voor eind 

april 2022. Hierna kan de gymzaal in gebruik worden genomen.

Helaas is er door de hevige storm op 17 februari 2022 een grote boom tegen het gebouw gevallen, 

waardoor er enige schade is ontstaan. Dit betreft echter alleen oppervlakkige schade en gelukkig 

niet constructief. Er dienen een aantal onderdelen vervangen te worden. Deze 

reparatiewerkzaamheden zal de aannemer uit laten voeren en vallen onder de verzekering van de 

aannemer. De boom is inmiddels door de gemeente afgevoerd. 

Financiën

Mede doordat de realisatie van de gymzaal voortvarend verlopen  is het project binnen budget 

gerealiseerd.  

Communicatie

De bovengenoemde geplande oplevering van de werkzaamheden van de aannemer zal kenbaar 

worden gemaakt middels een bericht aan de lokale pers. Wanneer alle werkzaamheden gereed zijn 

en de zaal in gebruik kan worden genomen zal er een moment worden ingepland voor een 

feestelijke opening waarbij ook geïnteresseerden kunnen komen kijken hoe het is geworden.
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Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.


