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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.

Het einde is in zicht!
Het verduurzamingsproject zit in een afrondende fase. De komende
weken worden de laatste werkzaamheden in de sporthallen uitgevoerd
en worden de nieuwe installaties ingeregeld zodat deze bij de start van
het nieuwe seizoen klaar zijn voor gebruik. Door de hoge inzet van alle
partijen lopen we in deze hectische bouwtijden goed op schema. Dat
betekent dat er vanaf maandag 5 september weer gesport kan worden
op gebruikelijke wijze.

Stel je vragen
We vinden het belangrijk om je mee te nemen in de veranderingen wat
betreft het gebruik van het sportcentrum en de besluiten die we nemen. Zo
ontvangen we van de een enthousiaste signalen over het nieuwe
reserveringssysteem terwijl het bij een ander vragen oproept. Het is
belangrijk om daarover het gesprek met elkaar te voeren.
We nodigen je daarom uit voor een bijeenkomt op woensdag 7 september om 19.30 uur in
Sportcentrum De Bengele. Zaken als het nieuwe reserveringssysteem en de afgeronde
verduurzamingsmaatregelen staan op de agenda. Zijn er andere zaken die je deze avond graag
wilt inbrengen, laat het ons per mail weten.

Tijdens de werkzaamheden is gestreefd naar een doorlopende
dienstverlening. Vanaf het nieuwe seizoen sporten we in een
verduurzaamd en (deels) gerenoveerd sportcentrum. Wij willen alle
gebruikers bedanken voor de flexibiliteit die is getoond en heten je
van harte welkom in het nieuwe seizoen.
Voor nu een hele fijne zomervakantie gewenst!

Alle nieuwsbrieven over de verduurzamingswerkzaamheden vind
je terug op de website van het sportcentrum.
Heb je 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

