
Schriftelijke vragen ex art. 40 van het Reglement van orde , gericht aan het college van B&W. 
  
Ingediend door : SP  

Onderwerp : communicatie over continueren huurcontract nieuwe sporthal. 

Datum : 29-8-2011  
  
Termijn : Indien mogelijk graag voor 12 september zodat wij de antwoorden nog voor de 
komende raadsvergadering hebben. 
   
Geacht college van B&W, 
  
Wij hebben vernomen dat de volleybalclub vanaf september enkele dagdelen gebruik gaat 
maken  
van de nieuwe sporthal aan de Frankische Driehoek, wij vragen ons af wat dat voor 
consequenties  heeft voor verenigingen die voorheen op die dagdelen gebruik maakten van de 
oude Frankenhal of zijn deze verenigingen gestopt met hun activiteiten of hebben zij gekozen 
voor een andere accommodatie?De gemeente heeft destijdes bedongen dat bestaande huurders 
voorrang zouden krijgen,wij hopen dat het voor alle verenigingen duidelijk genoeg is geweest 
hoe zij hun oude contract konden continueren bij de nieuwe verhuurder?Wij hebben daarom 
enkele vragen om een duidelijker beeld te krijgen van hoe er gecommuniceerd is naar de 
verenigingen.Hopelijk kunnen deze vragen nog voor de komende raadsvergadering 
beantwoord worden. Alvast hartelijke dank, 
  
   Met vriendelijke groet, 
   Deborah Eikelenboom, 
   SP- Goirle 
  
     
Vragen  
  
1- Per welke datum heeft woningstichting Leijstromen[ voorheen Leijakkers] 
    de verantwoordelijkheid over de sporthal en de verhuur daarvan 
    overgenomen ? 
  
2- Per welke datum en op welke wijze heeft de gemeente vaste huurders  
    geïnformeerd over het feit dat Leijstromen,  
    niet alleen een nieuwe sporthal zou gaan bouwen, maar dat Leijstromen 
    ook verantwoordelijk zou gaan worden o.a. voor de verhuur 
    van de sporthal ?  
  
  
3- Welke afspraken zijn er precies gemaakt met betrekking tot de huurcontracten?Wie 
zou bestaande huurders informeren over de te volgen procedure ? 
  
  
4- Per welke datum en op welke wijze zijn de huurders van de Frankenhal  
     geattendeerd dat het contract met de sporthal aan de Frankische  
     Driehoek niet automatisch zou worden gecontinueerd ? 
      
  



5 - Is het bekend bij het college of er verenigingen/clubs gedupeerd 
     zijn nu de Volleybalclub enkele dagdelen per week gebruik gaat  
     maken van de nieuwe sporthal ? 
  
6 - Zo ja , welke verenigingen/clubs zijn gedupeerd en welke oplossing 
     biedt de gemeente hen?        
     
7- Is het de gemeente bekend wanneer de volleybalclub het 
    huurcontract voor de nieuwe sporthal heeft gesloten ? 
    Zo ja, wanneer hebben zij deze overeenkomst gesloten ?   
  
8- Is het mogelijk dat dankzij de privatisering van de sporthal kleinere 
    clubs gedupeerd zijn omdat woningstichting Leijstromen mogelijk 
    prioriteit geeft aan commerciële belangen ? 
 


