
 
                    

Vloer sporthal de Lelie, afgekeurd!  

 
        Akersloot, 21-02-2018 
 
Aan het college van B&W, 
 
De VVD fractie heeft de afgelopen 15 maanden regelmatig aandacht gevraagd voor Sporthal 
de Lelie. De staat van de vloer was daarbij ook onderdeel van gesprek. De staat van de vloer, 
wordt door gebruikers al jaren als belabberd ervaren. Deze gebruikers zeggen deze klachten 
ook regelmatig te melden(Bijlage 1). Ook onze fractie heeft dit regelmatig gedaan. Het 
antwoord was, de vloer voldeed bij de laatste keuring nog aan de eisen van NOC/NSF. In 
november ‘17 hebben we na berichtgeving in het NHD over lekkage van de hal, en de gladde 
situatie wederom aanleiding om via de griffie ambtelijk vragen te stellen. Ook zijn we 
wederom in contact getreden met de grote gebruikers van de hal AZV en Handbal. Hun 
ongenoegen loog er niet om. Na diverse e-mails over en weer is een nieuwe keuring 
aangekondigd. Wij hebben de verenigingen verzocht om daarbij aanwezig te zijn. Zodat zij in 
de mogelijkheid waren om hun commentaar te geven aan de experts. De vloer is op 9 
februari j.l. in aanwezigheid van vertegenwoordigers van AZV en Handbal Meervogels ‘60 
afgekeurd.     
In oktober 2015 vond deze keuring voor het laatst plaats. De geconstateerde norm was toen 
80, wat blijkt alles onder die norm is niet goed. De vastgestelde norm op 9 februari was 
60/70. De officiële rapport is als het goed is 23 februari a.s. beschikbaar! 
 
Naar aanleiding van bovenstaande, heeft onze fractie de volgende vragen: 

 
1. Wilt u beide onderzoeksrapporten oktober 2015 en februari 2018 aan de  raad doen 

toekomen?  
 

2. Uit antwoorden van de afdeling werd gemeld, dat de vloer bij de laatste keuring nog 
in goede staat was. Hoe moeten we de uitslag van 2015 interpreteren?  
 

3. Ons lijkt het logisch dat er na de constatering in 2015(met de hakken over de sloot) 
er een traject is opgezet waarin de vervanging of herstel van de vloer werd 
voorbereidt. Kunt u ons in uw antwoord een overzicht geven van de activiteiten die 
na het rapport van 2015, door het toenmalig, en later door het huidige college zijn 
ondernomen?  
 

4. Zijn er tussentijds vanuit verenigingen en of beheerders klachten ingediend over de 
staat van de vloer, en zo ja welke, en wat is uw actie hierop geweest? 

 
5. In januari ’17 heeft de VVD fractie vragen gesteld mbt de onderhoudsstaat van 

sporthal de Lelie, daarbij ook vragen mbt de klachten registratie artikel 7, lid 1 en 4, 
van de overeenkomst. (Zie bijlage 2) 
In uw antwoord van 2 mei, gaf u niet expliciet antwoord op de vele vragen.  
Wel gaf u aan:  



 
Kunt u aangeven hoe vaak er een overleg is geweest, en welke klachten en vragen er 
zijn neergelegd mbt groot onderhoud in die overleggen? En welk groot onderhoud 
heeft er sinds mei ’17 plaats gevonden?  
 

6. Handbal Meervogels ’60 maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun spelers 
en bezoekende teams. Ze willen, net als andere gebruikers en onze fractie, snel 
duidelijkheid over verbetering/herstel of vervanging van de vloer. (Zie bijlage 3 & 4) 
Kunt u aangeven hoe dit proces de komende weken/maanden vorm gaat krijgen, en 
wanneer verwacht u dat de vloer weer goed en veilig bespeelbaar is? 
 
 
Tenslotte 

 
In 2010(om en nabij) is er een traject opgezet waarin de toekomst van de sporthal 
werd besproken. In 2013 zijn die initiatieven op een laag pitje komen te staan.  
Onlangs hebben wij diverse gebruikers afzonderlijk gesproken, oud- Akersloot groeit 
uit zn jasje, het kinderdagverblijf heeft eigenlijk meer ruimte nodig, de natte ruimtes 
zijn gedateerd.  Er zijn veel wensen, maar ook verschillende belangen. Het lijkt ons 
juist als de gemeente de lead pakt in een nieuw of herstart in dat traject, waarin alle 
gebruikers van het hele complex worden betrokken. En om zo ideeën en wensen 
naar een mogelijk te realiseren droom te leiden.  
 
Wij stellen het op prijs als de antwoorden op onze vragen, binnen 2 weken 
beantwoord kunnen zijn. We vertrouwen er ook op dat vooruitlopend op de 
beantwoording, de verantwoordelijk wethouder nu al actie onderneemt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Dekker 
VVD Castricum 

 


