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Van de voorzitter. 

Zoals jullie ongetwijfeld uit de lokale media 

hebben vernomen vind er een discussie 

plaats over de centrumfunctie Beinum, en 

in het kielzog daarvan ook een discussie 

over de sporthal. Van onze sportwethouder 

ontvingen wij een update, die hieronder 

onverkort wordt weergegeven: 

Het is al wat langer dan gepland stil rondom 

de plannen voor de sportaccommodaties in 

Doesburg. Via deze weg geef ik u de laatste 

stand van zaken op een rijtje om hiermee 

hopelijk eventuele onrust of geruchten weg 

te nemen. 

Er wordt al lange tijd nagedacht over de 

toekomst van de sportaccommodaties aan 

de Beumerskamp, Wilgenstraat en Arm-

gardstraat. Dit komt voort uit de Ruimtelijke 

Structuurvisie 2030, die in 2016 is vastge-

steld door de gemeenteraad. In deze visie is 

de koers voor het centrum van Beinum     

opgenomen. Na een grondige analyse 

kwam naar voren dat de sporthal Beumers-

kamp enorm beeldbepalend is in dit gebied. 

De vormgeving wordt hierbij als storend 

ervaren en draagt dus niet bij aan een aan-

trekkelijk centrum van Beinum. Om die re-

den heeft de gemeenteraad opdracht gege-

ven de toekomst van de binnensportaccom-

modaties verder te onderzoeken. De locatie 

van een sporthal in centrum Beinum is daar 

ook bij betrokken. Dit vanuit de gedachte 

dat het huidige gebouw niet heel mooi is, 

maar wel past binnen de functie van het 

centrum van Beinum. 

Na uitkomst van het locatie- en financieel 

onderzoek heeft het college van b&w een 

voorstel gedaan aan de gemeenteraad. 

Eind september 2019 heeft het college van 

b&w zich daarom richting gemeenteraad 

uitgesproken voor nieuwbouw van een 

sporthal op de locatie van centrum Beinum. 

De exacte locatie op het terrein is nog niet 

bepaald. Deze wordt meegenomen in de 

totale herinrichting van dit terrein. De 

raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelij-

ke Ordening en Milieu (VROM) heeft in de 

vergadering van 9 oktober 2019 aangege-

ven hier nog geen beluit over te nemen 

(voorstel werd aangehouden). Het streven is 

dat de besluitvorming hierover in februari 

2020 plaatsvindt. 

De vertraging rondom de duidelijkheid voor 

de sportaccommodaties heeft als oorzaak 

dat de onderzoeken veel langer hebben 

geduurd dan oorspronkelijk gedacht. Daar-

naast is ook de besluitvorming opgescho-

ven. Zodra de gemeenteraad zich heeft 

uitgesproken over de locatie, kunnen wij 

verder met het Plan van Eisen van de nieu-

we sporthal. U wordt hier zeker bij betrok-

ken! 

Tenslotte zijn er veel sportverenigingen die 

hebben aangegeven dat de huidige tarieven 

aan de hoge kant zijn en dat men bang is 

dat deze drastisch stijgen door de komst 

van nieuwbouw. Deze zorg nemen wij graag 

weg: De verwachting is dat de huurtarieven 

niet substantieel wijzigen. De exacte infor-

matie ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan 

hoor ik dat graag. Vanzelfsprekend ben ik 

altijd bereid om bij u langs te komen en u 

verder te informeren. 

Hieruit is eigenlijk niets concreets te halen, 

maar het geeft wel aan dat handhaving van 

de hal op de huidige plek niet vanzelfspre-

kend is. Tot nu toe hebben wij ons als BV 

Doesburg buiten de discussie gehouden 

over de plek, maar vooral ingezet op een 

volwaardige hal, geschikt voor badminton 

op een redelijke schaal, dus minimaal 9 

banen. Gezien het beschreven tijdspad 

(februari 2020 locatiekeuze) gaat de trein 

nu toch echt lopen. Het voorstel in de com-

missievergadering in februari is om een hal 

van 24x44 te maken, 4 meter smaller en 4 

meter korter dan onze huidige hal. Daarmee 

past de lengte van een badmintonveld niet 

meer in 1/3 van de zaal, en wordt het aan-

tal banen verminderd tot maximaal 7. Wij 

hebben een tegenvoorstel gedaan voor een 

http://bvdoesburg.nl/nieuws/


maat van 24 x 49 meter, waar in elk geval 9 banen wor-

den gelegd. Dit is een heel gebruikelijk maat in de we-

reld van de sporthalbouw. Wij houden jullie op de hoog-

te, en dit onderwerp zal zeker op de agenda van de ALV 

staan. Dan hebben we het er verder over. 

 

Hein den Hartog 

Nog steeds voorzitter 

Vervolg 

 

   
  
 

 In maart houden wij weer de  , verplichte, 

ALV. Of te wel,  de Algemene Leden Verga-

dering  komt er weer aan. Binnenkort wor-

den jullie hierover geïnformeerd.  Op deze 

vergadering wordt het wel en wee van de 

vereniging besproken. Hier hebben de leden 

ook inspraak.  Zijn er ergernissen, ben je het 

ergens niet mee eens of je heb je andere 

ideeën of vragen dan je  heb je hier de uitge-

sproken gelegenheid om het “in de groep te 

gooien” . 

ALV 

Competitie 

De competities zijn al weer uitgespeeld , hieronder het resultaat. 



Voorjaarscompetitie  

  

Opgeven kan tot  20 februari  bij de recom  

Annie Meijerink  - Rien van Ittersum 

Sporthal Beumerskamp 

Kom ook eens kijken ! 
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Penningmeester Contributiezaken en leden-
administratie: 

(aanmelden en opzeggen) 
Bert Meijerink Tel: 474869 
Hermaat 129 
6983 AH Doesburg 
ledenadministratie@bvdoesburg.nl 

Opzeggen uitsluitend schriftelijk, opzegtermijn 2 maan-

den 
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