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Geachte heer, mevrouw,  

Hartelijk dank voor uw reactie op de mogelijke sluiting van het sportcomplex De Hardenberg.  

Wij zullen uw reactie toevoegen aan de stukken die het college en de gemeenteraad ontvangen voor de 

besluitvorming. Wij willen op dinsdag 23 augustus besluiten welk voorstel naar de raad gaat.  

Op 7 september om 20:00 uur is er dan een beeldvormende raadsbijeenkomst. De exacte locatie zou bij 

grote belangstelling nog kunnen wijzigen. Kijk daarom op 7 september hier op de website van de 

gemeente om zeker te zijn van de juiste locatie. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van dit 

besluit wil de gemeenteraad zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. U kunt dan dus ook inspreken.  

 

Over de bezuiniging 

In 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat we vanaf 2023 elk jaar 500.000 euro op sportvoorzieningen 

moeten bezuinigen. In de afgelopen twee jaar zijn alle scenario’s onderzocht. Daaruit is gebleken dat de 

bezuiniging alleen wordt gehaald door één of meerdere gebouwen (zwembaden of sporthallen) af te 

stoten. Het sluiten van De Hardenberg (het zwembad én de sporthal) is een mogelijke optie om de 

bezuiniging te halen.  

 

Hoe kunt u meepraten? 

- Het is mogelijk om in te spreken tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst. U krijgt dan 

individuele spreektijd voor de raad. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich tot en met 

maandag 5 september aanmelden via griffie@gemeente-oldambt.nl. 

- Iedereen die zich als inspreker aanmeldt voordat het college een besluit over het raadsvoorstel 

heeft genomen, krijgt het raadsvoorstel ongeveer 14 dagen voor de bijeenkomst digitaal 

toegestuurd. Insprekers die zich later melden, kunnen op verzoek ook alsnog het raadsvoorstel 

digitaal toegezonden krijgen. 

https://oldambt.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f0aa50cf-9aad-46d8-b50e-ac6707932b0b
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- Indien u dit op prijs stelt kunnen wij u voor de raadsbijeenkomst een technische toelichting geven 

op het voorstel. Zo krijgt u inzicht in de kosten van de sportvoorzieningen, leeftijd, staat en 

boekwaarden van de gebouwen. 

- Na de insprekers kan iedereen informeel in gesprek met de raadsleden. 

- Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn bij de beeldvormende raadsbijeenkomst? Dan bent u 

uiteraard ook van harte welkom. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

 

Vervolg 

Na de beeldvormende raadsbijeenkomst vindt er nog een raadsvergadering met oordeelsvormend blok 

en besluitvormend blok plaats. Afhankelijk van de resultaten kunnen er eventueel nog tussenstappen 

worden ingebouwd. Vervolgens besluit de raad op woensdag 28 september over het voorstel. 

 

Vragen?   

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Of wilt u de technische toelichting op het raadsvoorstel? 

Neem dan contact op met Fred  Borchers, projectleider Omnisport, via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-

oldambt.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt 

 

 

 

Anton Saman 

Directeur Cluster Ruimtelijke Ordening 
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