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Geachte heer, mevrouw,
De afgelopen maanden hebben we tijdens meerdere vergaderingen met elkaar gesproken
over zowel gymzaal Zeilberg als het KDO gymsportcentrum. In die debatten hebben
verschillende partijen gevraagd om een brede visie. Deze vraag pak ik op.
Opstellen brede visie
U bent duidelijk in uw wens voor een brede visie. Daar geef ik dan ook gehoor aan. Ik ga
aan de slag om deze visie op te stellen. Binnenkort kom ik met een voorstel bij u terug
voor de kaderstelling van deze visie en de bijbehorende budgetvraag en planning.
Eerst visie, dan keuzes
In de diverse debatten werd ook duidelijk dat meerdere fracties hun keuzes voor de
gymzaal Zeilberg en het gymsportcentrum KDO willen maken op basis van deze brede
visie. Dit maakt dat we deze dossiers weer oppakken nadat de bovenstaande visie is
vastgesteld. De verschillende initiatiefnemers worden hiervan op de hoogte gebracht met
de bijgevoegde brieven.
Overzicht wensen
De vergaderingen waar ik op doel zijn:
- Commissie Wonen en Vastgoed van 11 september 2017 – Gymsportcentrum KDO
- Raadsvergadering van 26 september 2017 – Interpellatiedebat gymzaal Zeilberg
- Raadsvergadering van 7 november 2017 – Begroting 2018
Tegelijkertijd staat in de Toekomstvisie Deurne 2030 dat prettig leven en wonen onder
andere inhoud dat Deurne moet kunnen voorzien in de behoeften die hierbij horen. Dit
onder andere door het bieden bijpassende voorzieningen. Met een brede visie geven we
ook hier invulling aan.
Wethouder,
W.A. Verhees
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Bijlage 1: Overzicht ‘visie-vragen’ uit beraadslagingen 11-9, 26-9 en 7-11. Het gaat hier om vragen die zijn opgeworpen en waar antwoord op gevonden
moet worden. In het schema staat opgenomen op welke vragen de behoefte is uitgesproken om verder de discussie met elkaar te voeren. Zo moet het
schema ook gelezen worden. Eventuele stellingname op onderwerpen is buiten het overzicht gehouden. Het schema zegt dus niets over de overtuiging of
mening van de individuele raadsfracties.
Onderwerp

DOE!

DeurneNu

VVD

CDA

PA / GL

●

●

●

PvdA

BPTD

ONDERWIJS i.r.t. GYMVOORZIENING
Vinden we dat iedere basisschool een gymvoorziening moet hebben?
Wat zijn goede sportvoorzieningen voor leerlingen van
basisschool?
Welke keuzes maken we voor andere basisscholen dan Zeilberg?

de

●

●
●

Wat zijn acceptabele afstanden van school tot gymzaal?
Wat is acceptabel busvervoer voor gymles op de basisschool?

●

●

●

●

●

●

●

SPORTACCOMMODATIEBELEID
Hoe gaan we om met andere/toekomstige
sportaccommodaties?
Wat zijn goede sportvoorzieningen voor Deurne?

vragen

over

●

●

●

Welke
voorwaarde
wil
de
gemeente
scheppen
voor
vrijetijdsbesteding?
Is een gymvoorziening belangrijk voor vitaliteit wijken en dorpen?

●
●

●

EXPLOITATIE
Hoe zit het met de exploitatie van (overige) sportaccommodaties?

●

Welk belang hechten we aan efficiënt gebruik van vastgoed in
eigendom?
Houden we vast aan eerdere eis voor multifunctioneel gebruik?

●
●

Welke rol heeft de vrijetijdsorganisatie/vereniging?

●

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
Willen we ons maatschappelijk vastgoed afbouwen?

●

●

COMBINATIES
Is combinatie Zeilberg en KDO mogelijk?

●

Zijn er slimme combinaties te maken?

●
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Bijlage 2: Antwoordbrief Werkgroep Behoud Gymzaal Werkgroep
Aan de Werkgroep Behoud Gymzaal Werkgroep
Antwoord per mail en per brief aan Secretariaat Dorpsraad Zeilberg

Deurne, november 2017
Betreft: reactie op hernieuwd voorstel gymzaal Zeilberg
Beste leden van de werkgroep Behoud Gymzaal Zeilberg,
Op 20 september 2017 hebben wij van jullie een hernieuwd voorstel ontvangen.
Tijdens diverse raads- en commissievergaderingen over zowel gymzaal Zeilberg als ook
andere accommodatievraagstukken hebben verschillende raadsfracties gevraagd om een
brede visie. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat zo’n visie precies behelst.
Dit proces intervenieert met de vraag van u. Zodra we hier meer duidelijkheid over kunnen
geven wordt u geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Deurne

gemeentesecretaris

burgemeester
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Bijlage 2: Brief KDO
Aan het bestuur KDO Deurne
Antwoord per mail en per brief aan bestuur KDO Deurne

Deurne, november 2017
Betreft: Proces businesscase gymsportcentrum Deurne
Beste bestuursleden,
U vraagt de gemeente om medewerking bij de realisatie van een gymsportcentrum op het
terrein van IVO-Deurne. Eerder heeft de commissie Wonen en Vastgoed zich op 11
september 2017 over uw verzoek gebogen. U heeft naar aanleiding daarvan een memo
van toelichting geschreven waarin u ingaat op de vragen die tijdens deze behandeling
werden gesteld.
Brede visie
Een van die vragen van de commissie was hoe de gemeente om wil gaan met
sportaccommodaties. Ook in andere raadsvergaderingen hebben verschillende
raadsfracties gevraagd om een brede visie. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat
zo’n visie precies behelst. Dit proces intervenieert met de vraag van u. Zodra we hier meer
duidelijkheid over kunnen geven wordt u geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Deurne

gemeentesecretaris

burgemeester
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