
  

 
Betreft:  ontwikkelingen sporthal De Bongerd 
Datum: 16  mei 2019 
 
 
Geachte raad, 
 
Inleiding 
Sporthal de Bongerd is het ‘thuis’ van een groot aantal zaalsporten in de gemeente 
Doetinchem. Het is de belangrijkste sporthal van Doetinchem waar de verenigingen gebruik 
van kunnen maken, zeker als het gaat om het spelen van competitiewedstrijden. Om deze 
sporten aan te kunnen blijven bieden, zijn de verenigingen afhankelijk van sporthal De 
Bongerd. 
 
Bezwaren 
1. Een nieuwe sporthal zal voor de komende 40 jaar het thuis zijn van een groot aantal 

zaalsporten. De projectontwikkelaar is meegegeven dat de nieuwe hal moet voldoen aan 
de huidige gebruikerseisen van De Bongerd, een hal die bijna 40 jaar geleden is gebouwd. 
Er is echter veel veranderd: de wijk Dichteren is erbij gekomen, Rozengaarde is niet langer 
beschikbaar, er is sprake van krimp in de Achterhoek, waardoor ook de breedtesport in 
Doetinchem steeds meer een regiofunctie vervult. Wij zouden verwachten dat de 
gebruikerseisen niet zijn gebaseerd op een sporthal die 40 jaar geleden is gebouwd, maar 
worden afgestemd op de komende 40 jaar. Er is immers veel veranderd! De gemeente 
heeft tot op heden geen onderzoek gedaan naar de toekomstige eisen, wensen en 
behoeftes. Enige visie ontbreekt hierin volledig. Wij hebben in ieder geval de wens tot 
een grotere sporthal. 

2. Op dit moment voldoet de hal niet aan alle eisen van tegenwoordig, zoals opgesteld door 
de NOCNSF. Zo is de uitloop langs een aantal velden te klein, hetgeen grote risico’s voor 
sporters met zich meebrengt. Op het moment dat een vergelijkbare hal wordt terug 
gebouwd, weten we dat de nieuwe hal op dag 1 al niet zal voldoen aan de eisen van 
vandaag. Om het huidige gebruiker te laten voldoen aan de huidige eisen, zal de hal 
sowieso moeten worden vergroot. 

3. Er wordt al jaren gesproken over de vervanging van de sporthal. Helaas zijn de 
verenigingen daar nauwelijks bij betrokken geweest en hebben ze geen kans gehad om 
hun wensen kenbaar te maken. De enige bron van informatie is tot op heden de ‘tamtam’ 
geweest. In de bijlage ‘stappenplan’ staat dat het voorlopig en definitief ontwerp wordt 
opgesteld in samenspraak met de gebruikers van de sporthal.  Ook staat er een 
communicatiemoment naar de gebruikers tijdens het schetsontwerp (voor de 
beeldvormende raadsvergadering). Dit is al niet gebeurd. Hoe gaat de gemeente er voor 
zorgen dat de initiatiefnemer zich hier aan houdt? Wat houdt ‘samenspraak’ in’? Het zou 
goed zijn dat de raad daar naar de initiatiefnemer harde voorwaarden aan stelt.  

4. We begrijpen dat aanpassing van winkelcentrum De Bongerd wenselijk is. De gemeente 
legt het lot van de sporthal echter volledig in handen van een supermarktbouwer. Deze 



  

heeft geen enkel belang bij een goede sporthal, maar heeft belang bij een zo goedkoop 
mogelijke hal. Deze constructie is gedoemd te mislukken. Welke middelen houdt de 
gemeente om een fatsoenlijke hal af te dwingen, buiten de eis ‘minimaal gelijkwaardig’? 

 
Wensen 
1. We zouden graag zien dat de gemeente een visie ontwikkelt op de nieuwe sporthal. 

Deze visie zou zich moeten richten op de wensen en toekomstige behoeftes en moet 
niet gebaseerd zijn op de ontwerpeisen van een sporthal die bijna 40 jaar geleden is 
gebouwd. Vergroting van het sportoppervlak is naar ons idee noodzakelijk. 

2. Het uitgangspunt ‘kostenneutraliteit’ is vanaf het allereerste begin vertaald als ‘het 
terugbouwen van dezelfde hal’. Met dit uitgangspunt wordt een hal gerealiseerd die 
niet zal voldoen aan de eisen die het NOC*NSF stelt. Wij zijn van mening dat met een 
geringe investering een grote meerwaarde kan worden gerealiseerd. Daarmee zal een 
nieuwe hal niet alleen voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan de behoeftes in 
de toekomst. We vragen de raad het uitgangspunt ‘kostenneutraliteit’ te laten varen en 
te onderzoeken waar kansen liggen om meerwaarde te creëren: 1+1=3.  

3. We vinden het onbegrijpelijk dat de gebruikers nog niet betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de nieuwe sporthal, waar we de komende 40 jaar afhankelijk van 
zullen zijn. De verenigingen gaan graag in gesprek om actief een bijdrage te leveren aan 
een toekomstbestendige sporthal De Bongerd. 
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