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Geachte heer, mevrouw,
Graag informeren wij u hierbij over de voortgang van Het Sporthuis Abcoude.
Voorlopig ontwerp vordert gestaag
Momenteel wordt hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Hierbij hebben
wij diverse deskundigen ingeschakeld op het gebied van architectuur,
bouwkunde, installatietechniek, constructie, bouwfysica, veiligheid en wateren luchtbehandeling, zodat Het Sporthuis Abcoude straks voldoet aan het
opgestelde programma van eisen en aan alle wettelijke eisen. Een
bouwbegeleidingsbureau, dat ervaring heeft met diverse grote en kleine
bouwprojecten, draagt er zorg voor dat er budget-gecontroleerd wordt
ontworpen en gebouwd. De binnensport- en zwemverenigingen en andere toekomstige gebruikers
zijn bij het opstellen van het programma van eisen betrokken. De gymzalen vallen onder
verantwoordelijkheid van de gemeente, die de wettelijke plicht heeft om ervoor te zorgen dat
scholen goed gymnastiekonderwijs kunnen geven. Naast de inbreng en wensen van scholen en de
verenigingen is er hulp van een sportadviseur, bekend met vakleerplannen voor het
bewegingsonderwijs en de inrichting van sportzalen. Als de ontwerpfase is afgerond, zijn de
tekeningen gereed, is er een bestek en kan er worden aanbesteed. Dan zou na de bouwvak 2018
begonnen kunnen worden met de bouw en kan Het Sporthuis Abcoude uiterlijk 1 januari 2020
opgeleverd worden.
Werkbezoeken
Ook de nodige werkbezoeken helpen ons om de juiste keuzes te maken voor Het
Sporthuis. Zo hebben wij een bezoek gebracht aan het sport-zwemcomplex in
Almere-Poort. Een complex waar de sportzalen - net als in Het Sporthuis Abcoude ook boven het zwembad liggen. De vele adviezen op het gebied van bouw,
installaties en gebruik zijn zeer waardevol. Ook een bezoek aan de International
School of Amsterdam was waardevol. Doel van het bezoek was het voelen en
beleven van de sfeer en het gebruik van de gebouwen van architect Van Huut.
Functionaliteit van Het Sporthuis staat voorop. Daarnaast is het echter ook belangrijk
dat het complex gastvrij en gebruiksvriendelijk is. Een gebouw waar iedereen zuinig
op wil zijn en waarin (grote groepen) mensen makkelijk en veilig hun weg vinden.
Dat dit kan, hebben we ervaren in deze bijzondere school.
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Vragen van fracties Ronde Venen Belang en CDA
De stichtingen SZA en SAS werken voor de realisatie van Het Sporthuis nauw
samen met de gemeente. De samenwerking met de ambtenaren en de
wethouder gaat goed. Wethouder Alberta Schuurs doet er alles aan om de
uitwerking van het raadsbesluit in goede banen te leiden. Om te komen tot een
bestek en aanbesteding worden kosten gemaakt, de zogenaamde
voorbereidingskosten. Deze vormen een onderdeel van de totale stichtingskosten. Met het
raadsbesluit van september 2017 is door de gemeente toegezegd dat de totale stichtingskosten
gefinancierd worden met een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten van € 4,4 miljoen
(waarvoor de gemeente borg staat) en een investeringsbijdrage van de gemeente van € 3,6 miljoen
voor de nieuwbouw van gymzalen voor de scholen. Verder brengt de SAS de opbrengst van de
verkoop van haar Kees Bonzaal in. Met het aangenomen raadsbesluit is het college weliswaar
bevoegd dit te regelen, toch hebben de fracties CDA en Ronde Venen Belang vragen gesteld over de
gang van zaken betreffende het beschikbaar willen stellen van gelden voor Het Sporthuis. In de
commissievergadering van 8 februari jongstleden werden de ontwikkelingen besproken. Ad
Geerlings, initiatiefnemer van het burgerinitiatief voor Het Sporthuis en voorzitter van de SAS,
benadrukte tijdens de raadsvergadering, dat het project binnen planning en budget loopt en de SAS
en SZA door willen én moeten als het gebouw uiterlijk 1 januari 2020 opgeleverd moet worden.
Vertraging komt het project niet ten goede.
Om te komen tot een snelle oplossing heeft de VVD een initiatiefvoorstel ingediend dat ertoe zal
leiden dat de stichtingen spoedig kunnen beschikken over de nodige financiële middelen. In ieder
geval D66, PvdA/GroenLinks, Lijst 8 Kernen en CU/SGP zullen het initiatiefvoorstel van de VVD
steunen. Velen vinden dit echter in beginsel overbodig, omdat het raadsbesluit voor hen klip en klaar
is; op basis van het raadsvoorstel van september 2017 - aangenomen met 26 van de 27 stemmen - is
het college immers bevoegd om de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen, dus ook de
voorbereidingskosten die in het bouwbudget zijn opgenomen. Op donderdag 22 februari aanstaande
staat het initiatiefvoorstel van de VVD over de “financiële logistiek” op de agenda van de raad. Met
de op 8 februari uitgesproken steun van diverse partijen, hebben wij er vertrouwen in dat het eerste
benodigde deel van de financiering snel geregeld zal zijn.
Uitnodiging inwonersbijeenkomst 7 maart
Op woensdag 7 maart is in de Dorpskerk een inwonersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens
deze avond kunt u horen én zien hoe Het Sporthuis Abcoude steeds meer vorm krijgt. Er
zullen nieuwe schetsen en plattegronden te zien zijn, er wordt toegelicht hoe het proces
verloopt en hoe u kunt helpen om van Het Sporthuis een groot succes te maken. Het
Sporthuis Abcoude, dat mogelijk is gemaakt door een burgerinitiatief, kan
- nu en in de toekomst - de steun van inwoners en ondernemers goed gebruiken! Met
daadwerkelijke hulp, maar ook financieel. Het Sporthuis Abcoude… voor, door én met
inwoners en ondernemers. Bent u er ook bij? U bent van harte welkom!
 Woensdag 7 maart - Dorpskerk Abcoude. Inloop: vanaf 19.30 uur. Start programma: 20.00 uur.
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