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Geachte meneer Neimeijer,
Op 31 januari jl. heeft u ons vragen toegezonden over de sporthal Hoogerheyne in Heino. Hierbij ontvangt u de
beantwoording van uw vragen.

1. Heeft de gemeente recent nog overleg gehad met SSH inzake de toekomst van de sporthal?
Ja, in het afgelopen jaar is meerdere malen contact geweest met het bestuur van de SSH over de
toekomst van de sporthal.

2.

Hoe staat het met het onderzoek naar de scenariokeuze?
Sporthal Hoogerheyne is een goed onderhouden sporthal met tevreden gebruikers en een betrokken en
actief Stichtingsbestuur. Afgelopen jaar zijn er stappen gezet en is de technische staat van de sporthal in
beeld gebracht. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat de sporthal nog goed functioneert. In de
komende periode werken we als gemeente Raalte samen met het stichtingsbestuur en andere betrokken
stakeholders (denk bijv. aan het sportbedrijf, inwoners en andere maatschappelijke organisaties) aan een
breed scenario onderzoek over de toekomst van de sport(hal) in Heino op langere termijn. Dit conform de
afspraak in het bestaande convenant. Het stichtingsbestuur heeft reeds een eerste inventarisatie /
behoefteonderzoek gedaan en de opbrengsten daarvan worden betrokken bij het brede scenario
onderzoek.

3.

Is het college, net als CDA Raalte, van mening dat de gemeente in het verdere proces tot scenariokeuze
de SSH hierin, waar nodig, dient te ondersteunen?
Ja, het college ondersteunt de SSH en zal de SSH ook in de toekomst ondersteunen. Dit is ook zo
opgenomen in het bestaande convenant. Gemeente Raalte, Stichting Sportbelangen Heino en
Sportbedrijf Raalte zullen, als hiervoor gezegd, tot een scenario onderzoek te komen m.b.t. de
toekomstige functie, opzet en locatie van de sporthal Hoogerheyne op de lange termijn. Het streven is dit
onderzoek, met brede consultatie onder o.a. organisaties en instellingen in Heino, eind dit jaar af te
ronden.

Wij hopen dat met deze brief uw vragen voldoende zijn beantwoord.
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