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'Binnensport Eibergen beweegt mee!'

Geachte leden van de raad,
Op 29 juli heeft u van ons de vorige raadsbrief ontvangen over ‘Binnensport Eibergen beweegt
mee!’. In die raadsbrief hebben wij met u de stand van zaken gedeeld. Daarnaast heeft op 14
september een bijeenkomst voor raads- en commissieleden plaatsgevonden. Op 16 november
hebben wij besloten u als resultante van het doorlopen proces een voorstel ter besluitvorming voor
te leggen. Met deze raadsbrief willen wij u mede hierover actief informeren.
Uitwerking scenario’s is voorgelegd aan klankbordgroep en terugkoppeling is gegeven
In onze raadsbrief van 29 juli hebben wij (samengevat) de scenario’s met u gedeeld die uitwerkt
zouden gaan worden. Tijdens de bijeenkomst op 14 september bent u meegenomen in de
uitwerking die heeft plaatsgevonden. Vervolgens is de uitwerking van de scenario’s ook voorgelegd
aan de klankbordgroep, bestaande uit o.a. diverse gebruikers (onderwijs en verenigingen) van de
binnensportlocaties. Een samenvatting van de reacties die zijn ontvangen, zijn ook opgenomen als
bijlage bij de opgestelde rapportage. Deze reacties richten zich o.a. op de mogelijke gevolgen van
het slopen van de Rekstok voor IKC Op d’n Esch, dat nieuwbouw van gymzaal ’t Simmelink conform
raadsbesluit 10 december 2019 als gegeven is beschouwd (en daarmee de zaaldelen niet op 1
locatie worden gecentraliseerd) en het aantal zaaldelen i.r.t. gebruik op piekmomenten.
Een aanvullende brief aan omwonenden Pickerhal is in oktober toegestuurd
In juli hebben wij ter informatie een brief naar de omwonenden van de Pickerhal gestuurd. Hierover
bent u in de raadsbrief van 29 juli geïnformeerd. Begin oktober hebben we wederom een brief naar
dezelfde groep omwonenden gestuurd, naar aanleiding van een reactie op de eerste brief. Om hen
te informeren over de stand van zaken en gelegenheid te geven desgewenst een reactie te geven
op de scenario’s. Er zijn 5 reacties ontvangen. Met daarin samenvattend in ieder geval de wens om
betrokken te blijven. Daarnaast hadden de reacties betrekking op individuele punten voor het
vervolg (zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheid/bereikbaarheid percelen) en het afstoten van de
Rekstok. De ontvangen reacties zijn geanonimiseerd onderdeel van de rapportage die is opgesteld,
zijn betrokken bij besluitvorming en/of worden betrokken bij het vervolg.
Een bijeenkomst op 26 oktober met betrokkenen
Op 26 oktober vond een fysieke bijeenkomst plaats over het onderzoek ‘Binnensport Eibergen
beweegt mee!’. Voor deze bijeenkomst zijn dezelfde partijen (verenigingen, scholen en
(maatschappelijke) organisaties) uitgenodigd als bij de startbijeenkomst in april van dit jaar.
Doel van deze bijeenkomst was hen te informeren over het doorlopen proces en de bijbehorende
resultaten.
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Daarnaast bood de bijeenkomst de gelegenheid om beeld te krijgen hoe in breder verband naar de
uitkomsten worden gekeken. Tijdens de bijeenkomst zijn door de aanwezigen, hoofdzakelijk leden
van de klankbordgroep, zaken gedeeld die ook via de uitvraag aan de klankbordgroep met ons zijn
gedeeld. Dit kunt u terugvinden in de rapportage die met u wordt gedeeld. Daarnaast is met elkaar
kort teruggeblikt op het doorlopen proces, dat men tot nu toe als prettig heeft ervaren.
Uitspraak gemeenteraad principevoorkeur
Tegelijk met deze raadsbrief ontvangt u het raadsvoorstel dat wij aan u ter besluitvorming willen
voorleggen. Deze houdt (samengevat) in dat u kennis neemt van de uitkomsten van het onderzoek
en dat wij u vragen een principevoorkeur uit te spreken voor een scenario dat uitgaat van:
• een behoefte van in totaal 4 zaaldelen voor de kern Eibergen.
• de nieuwbouw van een gymzaal bij IKC ’t Simmelink met 1 zaaldeel conform raadsbesluit 10
december 2019.
• slopen van de huidige Pickerhal en energieneutrale nieuwbouw van in totaal 3 zaaldelen op de
huidige locatie van de Pickerhal.
• slopen van gymzaal de Rekstok (nadat nieuwbouw gymzaal ’t Simmelink en locatie Pickerhal is
afgerond).
• het verkennen van mogelijkheden om de betekenis van de locatie huidige Pickerhal als geheel
te versterken, waarbij meer concreet het benutten van vrijkomende buitenruimte voor sport en
beweging en een mogelijke fysieke verbinding tussen nieuwbouw en ’t Spieker als
mogelijkheid worden beschouwd.
• Het eigendom, beheer en/of exploitatie niet over te dragen aan (bijv. een stichting bestaande
uit) gebruikers/verenigingen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het beheer
en/of exploitatie, met in achtneming van de maatschappelijke functie, over te dragen aan een
externe organisatie
Voor het overige en de volledigheid verwijzen wij volledigheidshalve naar het toegestuurde
raadsvoorstel met bijbehorende rapportage.
Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze raadsbrief vragen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen
met projectmanager Yoeri Klein Braskamp. Hij is te bereiken op het telefoonnummer
06 – 86 89 05 72 en via het mailadres y.kleinbraskamp@gemeenteberkelland.nl.
Met vriendelijke groet,
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de secretaris,
de burgemeester,
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