Revitalisatie
Wat gaat er gebeuren?
Het gebouw krijgt een complete facelift, installaties worden vervangen en ruimten worden opnieuw
ingedeeld. Het recreatiebad krijgt een andere inrichting. Verder vindt er een verduurzamingsslag
plaats. De revitalisering moet ervoor zorgen dat het sportcentrum de komende jaren zowel functioneel
als technisch weer optimaal inzetbaar is.
Wanneer starten de werkzaamheden?
Volgens de streefplanning zullen de werkzaamheden medio 2020 starten. De werkzaamheden zullen
naar verwachting een jaar duren.
Gaat het hele sportcentrum dicht tijdens de verbouwing?
Er zal in fases worden verbouwd om de overlast voor de gebruikers van het sportcentrum zoveel mogelijk te beperken. Geprobeerd wordt om tijdens de verbouwing zoveel mogelijk één zwembad open te
laten, ofwel het wedstrijdbad ofwel het recreatiebad. Op het moment dat er een nieuwe vloer in de
sporthal wordt gelegd, zal de sporthal tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Wanneer een deel van het zwembad of de sporthal dicht is, zullen de gebruikers naar een andere
locatie moeten uitwijken. Daarover zal tijdig worden gecommuniceerd.
Wat gebeurt er met de zwemlessen?
We proberen zoveel mogelijk om de lessen tijdens de verbouwing door te laten gaan. U kunt uw kind
dan ook gewoon aanmelden voor de zwemlessen. Indien de lessen niet doorgaan, wordt u hier tijdig
over geïnformeerd.
Hoe zit het met mijn zwembadabonnement tijdens de verbouwing?
Het zwembadabonnement blijft gewoon geldig.
Wie zijn bij het ontwerp betrokken?
Er heeft een breed participatietraject plaatsgevonden, bestaande uit:
- bijeenkomsten met het gebruikerspanel,
In dit panel zitten vertegenwoordigers van o.a. de zwemvereniging OZ&PC, sportverenigingen, maar ook individuele zwemmers, ouders die hun kinderen op zwemles hebben, fitnessleden en vertegenwoordigers van de rugpatiëntenvereniging.
- een bijeenkomst met de leerlingenraden van het Twents Carmel College,
- meerdere bijeenkomsten met de verenigingen,
- een algemene informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden,
- een bijeenkomst met de participatieraad,
- een enquête onder de leerlingen van het basisonderwijs,
- aparte gesprekken met zorginstellingen, Impuls en ouderenfederaties,
- bijeenkomsten met medewerkers van sportcentrum Vondersweijde.
Wat wordt met de uitkomsten uit het participatietraject gedaan?
Zaken die een aanvulling op het ontwerp zijn, financieel haalbaar zijn en binnen de functionele kaders
kunnen worden meegenomen, zijn zoveel mogelijk in het ontwerp meegenomen.
Op welke doelgroepen gaat het sportcentrum zich richten?
Het vernieuwde sportcentrum zal zich met name richten op senioren (55+), mensen met een fysieke of
geestelijke beperking (mindervaliden), basisschooljeugd, gezinnen met kinderen, de individuele sporter en verenigingen. Op deze doelgroepen worden ook de faciliteiten en activiteiten afgestemd.
Wat gebeurt er met de sporthal?
De sporthal krijgt een nieuwe vloer. Verder worden de tribunes aan de kopse kanten verwijderd. De
hoofdtribune wordt technisch nagekeken en blijft bestaan.
Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal, telefoon (0541) 58 81 11 of mail
info@oldenzaal.nl

