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Geachte Raad,
Hierbij willen we de raad graag informeren over de stand van zaken ten aanzien van de realisatie
van de nieuwe gemeentelijke sporthal bij de Kievieten.

Er is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, de Kieviten en de
sporthalcommissie, heel hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor de nieuwe gemeentelijke
sporthal. In juli 2019 heeft u besloten tot de bouw van de nieuwe gemeentelijke sporthal. In 2020
is het Programma van Eisen in overleg met de Sporthalcommissie en gebruikers herijkt en zijn het
Schetsontwerp en het Voorlopig Ontwerp vastgesteld.
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In 2021 is het Definitief Ontwerp door het college vastgesteld en is de omgevingsvergunning
afgegeven. Vervolgens is de aanbestedingsprocedure voor de aannemersselectie voorbereid en
uitgevoerd.
Ook zijn de exploitatieovereenkomsten opgesteld en getekend door gemeente en De Kieviten.
Nu is het zover dat dat de daadwerkelijke bouw van start gaat. Komende maand wordt gestart met
de sloop van de huidige sportaccommodatie van De Kieviten. We zijn regelmatig in goed overleg
met de Kieviten over de bouw.
Ter vervanging van het clubhuis wordt een tijdelijke tent geplaatst. Dit maakt het mogelijk dat de
buitenactiviteiten van de Kieviten gedurende de bouwperiode zo veel mogelijk door kunnen gaan.
De zaalactiviteiten van de Kieviten worden tijdelijk onderbracht bij De Schulpwei.
De verwachting is dat het gebouw binnen het beschikbare gestelde krediet van € 7.411.000 zal
worden opgeleverd. Hierbij kunnen de prijsstijgingen vooralsnog worden opgevangen.
Communicatie
Zowel De Kieviten als de gemeente informeren de inwoners/leden via hun eigen kanalen (lokale
media, website, sociale media). De communicatie wordt wederzijds afgestemd zodat we één
boodschap uitbrengen. Er wordt speciale aandacht gegeven aan de het geheel energieneutrale
gebouw. Hiervoor worden vakpers en vakgenoten uitgenodigd en bijeenkomsten gepland.
Met de geplande oplevering van de nieuwe sportaccommodatie eind 2023 geven we een geweldige
kwaliteitsimpuls aan de binnensportfaciliteiten van de gemeente Wassenaar.
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.
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