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Geacht college,
Op 7 oktober 2016 ontvingen wij het verontrustende bericht dat de plafond- en balkenconstructie
van Ontmoetingscentrum De Wittenhorst ernstige scheuren bevatte, overbelast is en dus het einde
van z’n levensduur heeft bereikt. Vanuit veiligheidsoogpunt is toen vanzelfsprekend besloten om
onmiddellijk de zaal af te sluiten voor gebruik.
In reactie hierop zag GBWP, het college onmiddellijk adequate maatregelen treffen voor de diverse
gebruikers en verenigingen, qua herhuisvesten en communicatie naar alle betrokkenen.
In de communicatie werd ook gemeld dat er zou worden gekeken naar de alternatieven, en een
mogelijke zorgvuldige aanpak van het constructieprobleem van het dak van de Wittenhorst.
Ondertussen zijn we 4 weken verder sinds de sluiting van de grote zaal. Vanuit diverse
betrokkenen ontvangt GBWP vragen over de voortgang rondom het dakconstructie-probleem van
de grote zaal. Er zijn bijvoorbeeld verenigingen die de komende maanden het gebruik van de grote
zaal in hun planning hadden staan. Zij weten niet of ze er een alternatief beschikbaar is of dat de
zaal op korte termijn weer te gebruiken is.
GBWP zou graag van het college ondertussen zien, dat er met enige spoed een plan van aanpak
met concrete tijdslijnen bekend wordt gemaakt, zodat er voor alle gebruikers duidelijk is wat er met
de grote zaal van De Wittenhorst gaat gebeuren. Zeker in deze tijd met de aankomende
maatschappelijke aanbesteding van de Wittenhorst zijn er veel vragen en onzekerheden die
duidelijk moeten worden.
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1. Heeft het college reeds een plan van aanpak met duidelijke tijdslijnen voor het
oplossen van de dakconstructie-probleem van de grote zaal?
a. Zo ja, kunt u deze op korte termijn communiceren?
b. Zo nee, wanneer denkt u deze te kunnen leveren?
2. Zijn er, tot het probleem is opgelost, nog alternatieven te bieden voor gebruikers en
verenigingen?
3. In hoeverre speelt de maatschappelijke aanbesteding hier een nog rol voor het
herstel van de grote zaal van De Wittenhorst?

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Namens de fractie van GBWP,
Met vriendelijke en lokale groet,

Paul Schut
Raadslid

Evert Weys
Fractievoorzitter

