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Na bestudering en bespreking van het eindrapport
“Binnensportaccommodaties Gemeente Woudrichem”
komt de Sportraad van de Gemeente Woudrichem in haar vergadering van
6 juli en 21 september 2009
unaniem tot de volgende conclusie, opmerkingen en aanbevelingen:
De Sportraad wil het College van B&W positief adviseren inzake de nieuwbouw van een
sporthal in Almkerk.
Echter, het is de Sportraad niet duidelijk waarom de bestaande tennishal Den Doorn niet in
het onderzoek betrokken is.
De Sportraad wil meer informatie over de verplaatsing en spreiding van de
sportaccommodaties in de Gemeente Woudrichem zulks in het licht van huidige en
toekomstige bezetting. Dit gegeven kan niet worden teruggevonden in het onderzoeksrapport
De verenigingen die thans gebruik maken van De Jager zullen naar verwachting meegaan
naar Almkerk. Het moet derhalve de intentie zijn om daar een goede en voldoende ruime
voorziening te realiseren.
Voorts komt de Sportraad tot de navolgende aanbevelingen.
Bij voorkeur dient er bij of in de nieuw op te richten Sporthal, door het verdwijnen van Den
Doorn, rekening gehouden te worden met tennisfaciliteiten. (De hal in Gorinchem heeft al
geruime tijd geleden een andere bestemming gekregen waardoor het indoor-tennissen in de
directe omgeving bijna niet meer mogelijk zal zijn)
De Sportraad acht het verder niet onlogisch om een dubbele sportzaal (of sporthal) te
combineren met de nieuw te realiseren zwembadvoorziening in Andel.
Van de voorziening c.s. in Giessen/Rijswijk wordt druk gebruik gemaakt door verschillende
verenigingen.
Mede vanuit het ontstaan uit particulier initiatief als ook vanuit de huidige bezetting, vraagt de
Sportraad aandacht voor een goede alternatieve voorziening.
Het is naar de mening van de Sportraad af te raden om de exploitatie van een nieuwe
Sporthal in handen te geven van één (sport)vereniging
Woudrichem,
28 september 2009.

