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Doetinchem, 24 mei 2019 

  

Geachte leden van de gemeenteraad, 

  

Wij hebben kennisgenomen van de plannen met betrekking tot de nieuwbouw van de sporthal op de Huet, de 

sporthal de Bongerd. Zoals wij begrepen hebben bestaat er op dit moment discussie over de omvang van die 

hal. Wij gehoord dat met name de basketbal vereniging een nog grotere hal wil realiseren in De Bongerd. 

  

Namens het bestuur van de SAZA Topsporthal kan ik u als volgt hierover berichten.  

  

Wij zijn om meerdere reden verbaasd over deze discussie.  

  

Ten eerste biedt de SAZA Topsporthal, die op korte afstand gelegen is van de wijk de Bongerd, afdoende 

mogelijkheden om deze vereniging te faciliteren. Naar onze mening bestaat er voor het realiseren van een nog 

grotere sporthal op de Bongerd ook geen behoefte. Natuurlijk blijven sporters wensen hebben, maar zoals u 

ongetwijfeld weet, concentreert de sportbehoefte zich juist op die momenten dat de meeste mensen vrij zijn 

(weekenden). De overige dagen van de week is het vaak veel rustiger. Om alleen voor dat piekmoment grotere 

gebouwen te realiseren, is zeer kostbaar. Bovendien draagt dat ook niet bij aan een duurzaam vastgoedbeleid.   

  

In de tweede plaats zal een nog grotere sporthal op de Bongerd, onherroepelijk (nog meer) concurreren met de 

SAZA Topsporthal.  Het ontwikkelen en realiseren van een nog grotere gemeentelijke sporthal op De Bongerd, 

kan hierbij verstorend zijn. De inzet van SAZA Topsporthal is om te tot een optimale bezetting van de 

bestaande faciliteiten. 

 

Wij verzoeken u daarom dringend om eerst de behoefte voor een nog grotere sporthal volledig in kaart te 

brengen en daarbij eveneens de beschikbaarheid van alle bestaande gemeentelijke en private faciliteiten te 

betrekken, alvorens gehoor te geven aan de wensen van een enkele sportvereniging.  

  

Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid 

 

Namens het SAZA bestuur. , 

D. Chargois. 
 


