
Van:  
Verzonden: maandag 11 april 2022 22:23 
Aan:  
CC:  
 
Onderwerp: RE: verslag 7 april 2022 
 
Goede morgen Henk en de wethouders en fractievoorzitters van Koggenland 
Ik heb een paar opmerkingen bij het verslag simpel te beantwoorden met ja of nee. 
Wij hebben expliciet gevraag of de 5.5 kleinstukje misschien 7 meter de buitenmaat is van het 
gebouw is? 
Ja of nee!!!!!!!!!!! (op dat moment was het een ja) 
Als dit de maten zijn voldoet de sportzaal aan geen enkele regel opgesteld door 
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding Zinzendorflaan 9 3703 CE Zeist 
 
Voor het aanleren van schommelen en zwaaien (in standaard lesprogramma basis- en voortgezet 
onderwijs) is een hoogte van 5,5 meter wenselijk. Bij een zwaaihoogte van 7 meter kunnen 
beginners en kleine kinderen moeilijk een zwaai op gang krijgen en houden. 
 
Betekend binnenmaat of ziet de heer H. Wagenaar dit anders. 
Huidige gymzaal heeft een goothoogte van 6 Meter. 
Gaat er in de nieuwe situatie lager gebouwd worden dan de oude situatie 
Ja of Nee!!!!!!!!! 
 
Dan werd de locatie grondstort gemeente aan de braken afgekeurd vanwege onveiligheid. 
De hang jeugd wilde er niet eens zitten/hangen zegt wethouder Bijman 
Ik heb aangegeven hoe dit ontstaan is politie heeft het terrein afgezet en iedereen gecontroleerd op 
legitimatie en drugs. 
Logisch gevolg dan gaan we daar niet meer hangen/zitten. 
Ja of Nee!!!!!!!!!! 
 
Deze gymzaal/sportzaal moet natuurlijk nul op de meter hebben. 
Waar komen de zonnepanelen bij dit gebouw? 
Constructie van het gebouw kortste maat 24 meter 
Gaat een vakwerkspant op wat de overspanning 
moet dragen op 24 meter vrije overspanning  
Zeker 2 meter erbij dan de dakconstructie en  
Isolatiepakket plus de zonnepanelen. 
Komen we op een gebouw hoogte van boven de 10 meter 
Op zijn minst volgens onze constructeur moeten we er  
zeker nog 1.5 m bij tellen op zijn gunstigst 10 meter 
geen 5.5/7 meter 
Ja of Nee!!!!!!! 
 
 
Gesproken met de beheerder van de stap deze zegt dat er ruimte genoeg is voor de turnvereniging 
en alle andere sporten. 
Wat de nu nog gym juf Els, in mei geëmigreerd naar Zweden, zegt dat iedereen eruit geveegd wordt 
is absoluut niet waar ruimte genoeg. 
Al 15 jaar bezig om een nieuw gebouw te krijgen zegt Els? 
Had ze toch even met haar vader Sjaak Vlaar moeten praten zit al jaren in de raad en CDA, deze 
bewering kunnen wij echt niet geloven. 



In de beleidsnota van 2018 -2022 komt de gymzaal niet voor daar had het dan echt in moeten staan. 
 
Waar gaat de kermis in vervolg voor de kinderen gehouden worden? 
 
Ook vinden we de aankondiging van de locatie Dorpsstraat/ brandweer misleidend. 
Heelveel burgers denken dat het locatie boerderij Blankendaal is. 
Niet op het terrein wat voor de kermis de laatste 2 jaar, is gebruikt. 
 
Graag zien we dit als toevoeging op het verslag van 7 april 2022. 
 
Graag hierop een antwoord . 
 
 
Met vriendelijke groet. 
 

 

(geanonimiseerd; namen bekend bij de griffie) 


