Inspreeknotitie de Wanmolen namens de zaalsportverenigingen Wanmolen
Geachte raad, college en voorzitter
In deze inspreeknotitie gaan we specifiek in op het sportgedeelte van de nieuwe Wanmolen.
In 2018 is door de raad een amendement aangenomen waarin het college gevraagd werd de opties
van twee of drie zaaldelen nader te onderzoeken. In de afgelopen periode is intensief met de
ambtelijke organisatie en de wethouder overlegd. Dat overleg heeft een nieuw voorstel opgeleverd:
geen complete sporthal met drie zaaldelen, ook geen sporthal met twee zaaldelen, maar een nieuwe
variant die én sober én doelmatig is én voor de zaalsportverenigingen bruikbaar is. Sober en
doelmatig want voor een gering bedrag kan een derde zaaldeel en extra bergruimte gebouwd
worden. En goed bruikbaar voor de sportverenigingen, voor nu en in de toekomst. Met 28 m2 extra
zaaloppervlakte is het namelijk mogelijk om in plaats van twee zaaldelen ook drie zaaldelen te
creëren. Drie zaaldelen die qua afmetingen voldoen aan de eisen van de zaalsportverenigingen en
aan de eisen van van de diverse sportbonden. Tevens is in het voorstel extra benodigde bergruimte
van 90 m2 opgenomen. Noodzakelijk om de uitgebreide turnmaterialen van gymnastiek vereniging
Excelsior te kunnen bergen en om zaken als podiumonderdelen voor een multifunctioneel gebruik
van de zaal mogelijk te maken. Ook zonder een derde zaaldeel zou een groot deel van deze extra
bergruimte noodzakelijk zijn.
Ten opzicht van het light scenario vraagt het voorstel een uitbreiding van 118 m2 met een
bescheiden jaarlijkse kapitaalslast van 7100 euro, waarbij noch de extra huuropbrengsten van de
derde zaal niet zijn afgetrokken, noch de besparing op onderhoud van de de afgelopen jaren, waar
de verenigingen trouwens ook de nadelen van hebben mogen ervaren.
Ten opzichte van een standaard sporthal met 3 zaaldelen wordt een reductie bereikt van 191 m2
door én een kleiner zaaloppervlakte én minder m2 voor de overige ruimten. De overige ruimten
worden gebaseerd op een sportzaal met twee zaaldelen; dus geen zes kleedkamers en
doucheruimtes, maar vier.
Waarom zijn 3 zaaldelen voor de zaalsport verenigingen en het dorp zo belangrijk?
Zetten vormt met haar voorzieningen een regiofunctie. Ook voor de zaalsporten is dat het geval.
Ongeveer 30% van de huidige zaalsporters komt niet uit Zetten zelf, maar uit de omliggende dorpen
zoals Randwijk, Hemmen, Herveld en Andelst. En dat aantal sporters zal in de toekomst nog verder
toenemen.
Om over 40 jaar nog te bestaan willen en kunnen de Zettense sportverenigingen de komende jaren
gaan groeien. En dat groei mogelijk is, blijkt wel uit bijvoorbeeld de lage huidige participatiegraad van
Excelsior, welke momenteel 120 jeugdleden heeft uit een doelgroep van circa 800 kinderen (Zetten,
Herveld, Andelst). Voor de toekomst werken de Zettense sportverenigingen aan verdere groei van
jonge en oudere leden. Dit is nodig voor het lange termijn bestaansrecht van de verenigingen en
komt overeen met de demografische ontwikkelingen in de regio van Zetten.

De piekbelasting is in de huidige Wanmolen met drie zaaldelen nu soms al een probleem, ook als
gebruik wordt gemaakt van uitwijk naar de Mammoet, de sporthal van het HPC. Met een derde
zaaldeel, noodzakelijk om de groei op te vangen, wordt de Wanmolen toekomstbestendig.
Met drie zaaldelen kunnen nu en in de toekomst sporten die altijd een groot veld bestaande uit drie
zaaldelen nodig hebben, zoals zaalvoetbal, zaalhockey en handbal ook in de nieuwe Wanmolen
terecht.
Drie zalen bieden tevens de mogelijkheid voor toernooien, clinics, sportdemonstraties, en het
scholenvolleybaltoernooi. En voor multifunctioneel gebruik buiten de sport om. Zetten heeft immers
na sloop van de huidige Wanmolen geen grote zaal meer voor grotere bijeenkomsten of
evenementen.
Vóór alles pleiten de sportverenigingen pleiten ervoor dat de raad nú de keuze maakt voor drie
zaaldelen op basis van de raadsnotitie die voorligt en het proces niet verder vertraagt. De Wanmolen
verkeert na jaren van besparing op onderhoud in zeer slechte staat en haast is geboden. Het kan
verleidelijk zijn om keuzes uit te stellen om nog meer zaken te onderzoeken, maar alles is onderzocht
en de keuze om te investeren is eerder al gemaakt. De schop moet echt zo spoedig mogelijk in de
grond om in Zetten op verantwoorde wijze te kunnen blijven sporten.

