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6500 HG Nijmegen

Nijmegen, 7 november 1995

Geachte Heer,

Op 29 oktober jongstleden kregen wij inzage in
gemeente en de firma JPO WONINGBOUW BV met
turnaccommodatie.
Met het oog op een snelle voortgang verzocht u
uiterlijk woensdag 8 november.

Bij deze laten wij u het volgende weten:
l.
Hoewel ons werd verzocht vooral "sporttechnisch" en wederom niet "en detail" uitspraken
te doen, zU wii genoodzaakt onze visie toch in een wat breder kader te plaatsen.

Immers, in het nu votlrliggende plan missen wlj in vergelijking met het vorige een
"dansstudio" en de mogelijkheid om «le door ons zeer gewenste "turnstraat" te realiseren.
In het vorige plan zou de accommodatie vrijwel zeker gedeel«l moeten worden met een of
meerdere onderwi j sinstellingen.

wij hebben begrepen het huidige plan te beschouwen vanuit de mogelijkheid
accommodatie aan Sv DE HAZENKAMP "ter beschikking" te stellen.

om de gehele

Naar onze mening is dat niet alleen een aantrekkelijke gedachte, het is tegelijkertijd
noodzaak.
Immers, het "oude-zaal-deel" kan voorzien in de behoefte aan dansruimte en in beperkte
mate (vanwege te korte aanloopmogelijkheden) van de turnstraat.
Echter, dan geldt ook voor dit oude deel een vaste opstelling van een beperkt aantal
krestellen en een vastliggende dansvloer.
Gerekend naar de maatstaven van een volwaardige accommodatie met bijbehorende
krestelopstelling is de ruimte van de "nieuwe hal" opgeteld bij die van de "oude zaal"
toereikend.

de gewijzigde voorstellen van de
betrekking tot het realiseren van een

SV DE HAZENKAMP te reageren
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ll{et hetrekking «rt de bestaancle sanitaire voorzieningen willen wlj vaststellen. tlat naar
algemene maatstaven de 2 hestaanile kleedruimtes onvokloencle zifn. Niet alleen met het
(x)g op gebruik dtlor grotere aantallen eigen leden, maar ook uit oogpunt van
(deel)gebruik door derden. Zoals tijdens de hespreking reeds aangegeven , zijn r,.ier
kleedruimtes en separate ruimte voor leiding eerder richtinggevend.

Er van "uitgaande, dat volgens JPO zeker binnen de opgegeven maatvoering nog allerlei
zaken kunnen wtlrden aangepast, kunnen wij gelet op het in punt 1 en 2 gènoemde
vooralsnog instemmen met de nu voorliggende versie.

Dit gezegd hebbende tenslotte uw aandacht voor het volgende:
Van u hebhen wij vernomen, dat de SV DE HAZENKAMP geen rekening meer zou
hehoeven te houden met een klimwand voor de Nederlandse Bergsport Vereniging.
"Dat probleem was opgelost. Er zou op een andere locatie in deze behoefte wortlen
voorzien". Daarbii wer«l het nieuwe ijsbaancomplex genoemd.
Te goeder trouw is SV DE HAZENKAMP ervan uitgegaan, dat dit een voldongen fèit
was. Inmiddels hebben wij van betreffende vereniging vernomen, dat zlj van deze plannen
niet op de hoogte ziin en vo«rralsnog gaarne gebruik blijven maken van de mogelijkheden
in de turnhal zoals tot op heden.
Zii hehhen ons nadrukkehjk verzocht ook namens hen in dezete willen spreken.
lJiteraard is SV DE HAZENKAMP, gezien de goede verstandhoutling tot op he<ien en uit
exploitatie<tverwegingen, daartoe hereid.
Nu alle plannen nog slechts papieren plannen zijn willen wij reetls in een vroeg stadiunr
aangeven, dat de klimwand in de huidige vorm te heperkte mogelijkheden heeft. Zowel in
de hreedte als in de hoogte is aanpassing gewenst. Met het oog op deze laatste wens lijkt
het verstandig daar nu reeds gewag van te maken. Indien hesloten wordt deze wens in tc
willigen, zal een (deels) hoger dak mogelijk gevolgen hebben voor eventuele aanpassingen
in het vigerende bestemmingsplan. Er bestaan creatieve ideeën bestaan om cle accommotla-
tie inclusief deze laatste optie ook de directe woonomgeving een aansprekend en verant-
woord stedehtluwkundig geheel te creëren. Het zal hijdragen aan de algehele opwaardering
van dit verkommertle gebied.

Mogeliik vraagt dit laatste nog enige toelichting. Wrj zifn bereid en in staat om daar op
ktlrte termijn gehoor aan te geven.

Hopende u voldoende te hebhen geïnfitrmeerd, met vrientlelijke groet

Kersten SV DE HAZENKAMP
deze

0.A. van Bortel. cummissie turnaccommodatie
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