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SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Sluiting ‘Sporthal Germenzeel’ en ‘wijkcentrum Kom In’ door getroffen storm.
Donderdag 18 Januari jl. zijn Sporthal Germenzeel en wijkcentrum Kom In getroffen door een
vernietigende storm. Beide gebouwen zijn dermate beschadigd dat deze nu uit
veiligheidsoverwegingen gesloten zijn. Ook is er veel schade aan het gebruikersmateriaal.
Zowel de trainingen van gymnastiekvereniging Vlugheid & Kracht - grootgebruiker van sporthal
Germenzeel – als de diverse gymlessen van het Udens College en de basisscholen Camelot, De Palster,
De Vlonder en de Zevenster moeten nu uitwijken. Ook de diverse activiteiten van de clubs in
wijkcentrum Kom In moeten voorlopig worden verplaatst naar andere locaties.
Al met al heeft de storm flink huisgehouden in een sociale omgeving, waarin sport en activiteiten de
hoofdrol spelen. Veel mensen, waaronder schoolgaande jeugd, ervaren hier de gevolgen van.
De fractie van VVD-Leefbaar Uden heeft hierover de volgende vragen aan het college:
1.

Kan het college uiterlijk binnen 2 weken met een voorstel komen met oplossingen voor alle
gedupeerde gebruikers van ‘sporthal Germenzeel’ en ‘wijkcentrum Kom In’ én de raad daar
over informeren?

2.

Worden alle betrokken en gedupeerde gebruikersgroepen betrokken bij het zoeken naar deze
oplossingen?

3.

Wordt er nagedacht over oplossingen op maat per gebruikersgroep? Is er duidelijkheid over
de status van de oplossingen in die zin of er sprake is van structurele oplossingen en/of
tijdelijke noodvoorzieningen? Graag een toelichting.

4.

Heeft het college nagedacht over wat een redelijke afstand zou zijn kunnen zijn waarbinnen
oplossingen aangeboden worden? Zo ja, kan het college hier een toelichting op geven?

5.

Kan het college ook op kort termijn ook aangeven of een versnelde realisatie van het nieuwe
plan van een sporthal op Germenzeel tot een keuze behoort? Of dat er in eerste instantie toch
wordt overgegaan tot (her)opbouw?

6. Kan het college de raad nader informeren over de financiële consequenties van de schade
die de storm heeft aangericht aan ‘Sporthal Germenzeel’ en ‘wijkgebouw Kom In’ én of deze
schade gedekt wordt door verzekering?
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Antwoord:
1.

De gemeente heeft een plicht om bewegingsonderwijs (gymmen) voor scholen te faciliteren. In
afstemming met de scholen die in sporthal Germenzeel gymmen, is direct geregeld dat deze
scholen in Terra Victa terecht kunnen. Met (sport)verenigingen en clubs is samengewerkt om
te komen tot tijdelijke huisvesting elders. Een aantal verenigingen heeft dankzij
zelfredzaamheid een alternatief gevonden, zoals V&K.

2.

Ja.

3.

Ja, er is per gebruikersgroep direct naar een oplossing gezocht. Alle oplossingen zijn tijdelijk
van aard, omdat wordt ingezet op volledig herstel van alle schade.

4.

Het streven is om gebruikersgroepen zo dicht mogelijk bij de locatie Germenzeel tijdelijk
onderdak te bieden. Voor scholen wordt busvervoer aangevraagd bij de verzekeraar vanwege
de reisafstand naar Terra Victa.

5.

Nee, niet van toepassing. De verzekeraar heeft aangegeven dat er wordt ingezet op volledig
herstel van alle schade.

6.

De hoogte van het totale schadebedrag is nog niet bekend, aangezien de gevolgschade pas
inzichtelijk wordt na de dakreparaties. De gemeente is verzekerd tegen diverse soorten
schade, zoals schade aan opstallen, inventarissen, bijkomende kosten (bijvoorbeeld
opruimingskosten, huurderving) en extra kosten (bijvoorbeeld busvervoer).
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