
Van: Leo Vlaar <l.vlaar2@quicknet.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 16:27 
Aan: Info Koggenland <info@koggenland.nl>; Griffie Koggenland <griffie@koggenland.nl> 
Onderwerp: FW: bijpraten nieuwe sportzaal Obdam 
 
Geachte College en Raadsleden, 
 
Dat de gymzaal aan de van Wassenaerstraat moet verdwijnen is ons als bestuur van de Stichting al 
een tijdje bekend. 
Met de heren Koppes en Wagenaar is daar in 2021 een gesprek over geweest. 
Na het gesprek is er  geen nader contact geweest of Sporthal “de Stap” de functie van de gymzaal 
niet kon overnemen. 
“De Stap”  wordt overdag nagenoeg niet gebruikt. Zoals ondergetekende onderstaand aan de heren 
Koppes en Wagenaar laat weten zijn er volgens ons mogelijkheden om “de  Stap” meer dan nu te 
gebruiken.  
Wij willen u daarom in overweging geven om de mogelijkheden tot optimalisatie van het gebruik van 
“de Stap” te onderzoeken. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens Stichting Sporthal OBDAM 
 
Leo Vlaar 
Beheerder / secretaris      
   
 
 
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 15:39 
Aan: 'Henk Wagenaar' <H.Wagenaar@koggenland.nl> 
CC: 'Nico Koppes' <N.Koppes@koggenland.nl> 
Onderwerp: RE: bijpraten nieuwe sportzaal Obdam 
 
Hoi Henk en Nico, 
 
Wel spijtig hoor dat de sporthal overdag zo weinig gebruikt wordt en straks door de scholen 
helemaal niet meer. 
Voor de sporthal een aardig inkomensverlies dus! Een nieuwe sportzaal is volgens mij niet 
noodzakelijk! 
De sporthal kan ook in delen worden gebruikt hoor. Het realiseren van een scheidingswand is altijd 
mogelijk! Wellicht kan dan bijv. de gymvereniging gezamenlijk met de handbal training maken na 
schooltijd. 
Ook op de zaterdag is er voor de gymvereniging nog voldoende mogelijkheid. Bij deling van de 
sporthal kunnen ook diverse groepen tegelijk gebruik maken. 
Het gebruik van “de Stap”  optimaliseren lijkt mij altijd goedkoper dan een geheel nieuwe 
sportaccommodatie realiseren. 
We zijn ook al bezig in de toekomst de hal gasvrij te maken.  
 
Met groet 
 
Leo Vlaar 
Beheerder / secretaris “de Stap”    
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Van: Henk Wagenaar [mailto:H.Wagenaar@koggenland.nl]  
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 11:45 
Aan: Leo Vlaar <l.vlaar2@quicknet.nl> 
CC: Nico Koppes <N.Koppes@koggenland.nl> 
Onderwerp: bijpraten nieuwe sportzaal Obdam 
 
Goeiemorgen Leo, 
 
Een tijdje geleden hebben wij elkaar gesproken. Sinds die tijd zijn we bezig geweest om na te denken 
hoe en wanneer we de gymzaal aan de Van Wassenaerstraat gaan vervangen. Daarna hebben 
nagedacht over wat wenselijk en nodig is. Ook hierover veel overleg gehad met de schooldirecteuren 
en de gymvereniging.  
 
Het eerste voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor nieuwbouw en welke locatie kan worden 
gebouwd. De gemeenteraad gaat zich eind februari 2022 buigen over het college aan de raad om 
geld beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van een deelbare sportzaal in Obdam op een nieuwe 
locatie in Obdam. De stukken daarvoor gaan vrijdag naar de raad en vanaf dat moment worden die 
stukken openbaar. Ik zal je het raadsvoorstel daarna ook toesturen. Als de raad een besluit genomen 
heeft gaan we verder uitwerken.  
 
In de praktijk zal het gaan betekenen dat we alle kinderen van de twee scholen in Obdam kunnen 
laten gymmen in deze nieuwe sportzaal. Welke locatie het wordt daarover informeer ik je wanneer 
de leden van de gemeenteraad het voorstel hebben ontvangen maar het wordt in ieder geval niet de 
plek aan de Van Wassenaerstraat. 
 
Mocht je behoefte hebben aan meer informatie ben ik natuurlijk altijd bereikbaar.  
 
Met vriendelijke groet,  

Henk Wagenaar | Strategisch adviseur 
T 0229 54 8338  
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn 
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn 
 

 
Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook 
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