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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.

Uitnodiging bijeenkomst
We vinden het belangrijk om je mee te nemen in besluiten die we
nemen en stappen die we zetten. Sommige stappen roepen wellicht
vragen op of lichten we graag wat uitgebreider toe. Dan volstaat een
nieuwsbrief niet. Daarom organiseren we een fysieke
gebruikersbijeenkomst op woensdag 15 juni om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Onderwerpen zoals het nieuwe reserveringssysteem,
toegang tot het sportcomplex en reclameuitingen op locatie staan
deze avond op de agenda. Je ontvangt een dezer dagen per mail
een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

We starten met fase 2!
Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van de nieuwe installaties in
de technische ruimten. Ook zijn alle nieuwe kabels en leidingen
boven de plafonds aangesloten. De daken zijn inmiddels voorzien
van zonneboilers en pv-panelen. Zes van de tien kleedruimten zijn
gerenoveerd en kunnen in gebruik worden genomen. Daarmee is
een groot deel van de werkzaamheden uit fase 1 afgerond.

Bouwwerkzaamheden

Handig om te weten

Tijdens de bouwvergaderingen bespreken we
de werkzaamheden en bewaken we de
planning. Door de hoge inzet van alle partijen
lopen we zelfs in deze hectische bouwtijden
goed op schema!
Fase 2_ week 23 t/m start seizoen 2022-2023
In deze periode worden de hoofdentree, horeca
beneden, sporthallen en commerciële ruimten
aangepakt. Verder worden de andere vier
kleedruimten en de vier scheidsrechterslokalen
gerenoveerd. En de werkzaamheden aan de
squashbanen en dansstudio krijgen in deze
fase een vervolg.

De werkzaamheden liggen op schema.
Het inplannen van de werkzaamheden
gaat altijd in afstemming met de
programmering.
Tijdens fase 2 wordt er beperkt tot geen
horeca gefaciliteerd.
De werkzaamheden in de sporthallen
starten vanaf 18 juli (een week eerder
dan gepland).

Wat betekent dit voor jou?
Tot 18 juli kan er gebruik worden gemaakt van het sportcomplex
met uitzondering van de dansstudio en squashbanen.
Vier van de tien kleedruimten worden gerenoveerd. De andere zes
kleedruimten zijn klaar en kunnen worden gebruikt.
Houd er rekening mee dat er geen warm water en verwarming is
vanwege werkzaamheden aan de technische installaties.
Tijdens de schoolvakantie is het sportcentrum normaliter gesloten.
Vanwege de verbouwing is deze zomersluiting met 1 week
vervroegd. Dat houdt in dat het sportcomplex gesloten is van 18 juli
t/m 4 september.
Maar tot die tijd ben je van harte welkom!

Wij informeren je regelmatig 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

