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Bekijk de webversie

Sportcentrum De Bengele

Beste gebruiker van Sportcentrum De Bengele,
We maken het sportcentrum toekomstbestendig zodat verenigingen en gebruikers nog
jarenlang kunnen genieten van de faciliteiten. Daarnaast zorgen we met deze werkzaamheden
voor een sportaccommodatie die bijdraagt aan de gezamenlijke energieopgave. Je leest er alles
over in deze nieuwsbrief.

We zijn gestart!
De renovatie en verduurzamingswerkzaamheden zijn in
volle gang. In de afgelopen weken zijn onder meer de
plafonds op de boven- en benedenverdieping er
uitgehaald. Daarnaast zijn de oude, afgeschreven
installaties, leidingen en verlichting verwijderd en al deels
vervangen. Ook de renovatie van de kleedruimten is
gestart. Zo is het oude sanitair reeds gedemonteerd en is
een gedeelte van de ruimten al voorzien van nieuw
tegelwerk.

Bouwwerkzaamheden

Handig om te weten

Tijdens de bouwvergaderingen bespreken we
de werkzaamheden en bewaken we de
planning. De werkzaamheden fase 1 lopen op
schema.
Fase 1 _ week 8 t/m 23
In deze periode worden de dansstudio,
squashbanen, de helft van de kleedruimten,
sportcafé en zaal aangepakt.
Fase 2 _ week 23 t/m start seizoen 2022-2023
In deze periode worden de hoofdentree,
dansstudio, squashbanen, horeca beneden,
andere helft kleedruimten en commerciële
ruimten aangepakt.

De werkzaamheden fase 1 lopen op
schema.
Bij de start van fase 2 zal de ingang van
het sportcentrum wijzigen. We maken dit
tijdig kenbaar.
De werkzaamheden van de sporthallen
worden uitgevoerd in de schoolvakanties.
Het inplannen van deze werkzaamheden
gaat altijd in afstemming met de
programmering.
In de weekenden worden geen
werkzaamheden uitgevoerd in de
sporthallen.
Tijdens de werkzaamheden blijft altijd
één horecagelegenheid geopend.

Wat betekent dit voor jou?
De dansstudio en squashbanen zijn de hele
projectperiode niet te gebruiken.
De gehele projectperiode zijn de helft van de kleedruimten
niet te gebruiken.
Er is momenteel geen warm water en geen verwarming
vanwege het vernieuwen van alle technische installaties.

Wij informeren je via deze nieuwsbrief over de vorderingen. De
nieuwsbrieven plaatsen we ook op de website van het sportcentrum.
Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met Rik
Bollen: r.bollen@nederweert.nl of 0495-677111.
Namens het projectteam Verduurzaming Sportcentrum,
Nanneke Saes-Van den Boom

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u n.saes-vandenboom@nederweert.nl toe aan uw adresboek.

