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Onderwerp
Sporthal locatie De Werft: uitnodiging inloopavond 10 mei 2017.
Geachte heer/mevrouw,
Eerder informeerden wij u dat de gemeente een nieuwe sporthal op de locatie van De Werft gaat
bouwen. Zoals aangegeven wordt u als omwonende(n) bij het proces betrokken. We nodigen u
daarom uit voor een toelichting op de plannen. U bent van harte welkom in Het Klavier op 1 0 mei
2017. Tussen 18:00 uur en 21:00 uur kunt u de plannen en ontwerpschetsen bekijken. De
ontwerpers en de bouwers geven u graag een toelichting. Ook de gemeentelijk projectleider is
aanwezig om uw vragen over de planning en procedures te beantwoorden.
Hieronder zetten we de belangrijkste informatie over het project nog eens voor u op een rij.
In november 2016 besloot de gemeenteraad om een nieuwe sporthal met 4 zaaldelen, een dojo en
een turngedeelte te bouwen. Het coIlege heeft een besluit genomen over de partij die het project
verder zal uittekenen en bouwen: de Wind Groep. Het schetsontwerp van de sporthal en het terrein
wordt in de komende maanden verder uitgewerkt door de Wind Groep.
De gemeente tekent op 11 april 2017 de overeenkomst met de Wind Groep. De pers is uitgenodigd
om aanwezig te zijn bij de ondertekening. In de regionale media kunt u nog voor de Pasen een
“artist impression” van de nieuwbouw verwachten. Deze staat dan ook op onze website
www.loonopzand.nl
In de komende maanden bespreken we de plannen met belanghebbenden – zoals u. Waar
gewenst en mogelijk passen we de plannen aan. De uitnodiging voor de bijeenkomst op 10 mei
2017 is de aftrap.
Het is de bedoeling dat in juli wordt gestart met de sloop van de huidige Werft. Begin oktober is de
beoogde start van de nieuwbouw. In de zomer van 2018 zal de nieuwe sporthal in gebruik worden
genomen.
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Wij hopen u op 10 mei 2017 te mogen begroeten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Roelofs, projectleider Sporthal
locatie De Werft, telefoonnummer: 06 – 41 71 99 45.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,
het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

P. Bexkens

2

