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In de raadsvergadering van 27 oktober 2020 is het Accommodatiebeleid Zuidlaren vastgesteld. Door 
wethouder Hans de Graaf is toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook een 
wijkcentrumfunctie te creëren in Zuid-Es. Bij deze stellen wij u op de hoogte van de uitkomst van dit 
onderzoek. 
 
Op dit moment vindt de uitvoering van het Accommodatiebeleid (AB) Zuidlaren plaats. De sloop en 
nieuwbouw van sporthal De Zwet maakt hier onderdeel van uit. Naar aanleiding van uw vraag over de 
wijkvoorziening in Zuid-Es is onderzocht of het mogelijk is deze beide voorzieningen te combineren.  
 
Wij zien mogelijkheden hierin te faciliteren door het verhuren van de kantine van de sporthal. 
Bestemmingsplan-technisch bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de kantines van de 
andere verenigingen op het sportpark, mits zij hiervoor openstaan uiteraard.  
 
Uitbreiding van het huidige bouwplan voor de sporthal is niet haalbaar. De kavel voor de sporthal biedt 
onvoldoende ruimte om extra capaciteit te bouwen. Ook is in het huidige budget geen rekening gehouden 
met uitbreiding van de capaciteit met extra oppervlakte voor deze activiteiten. Daarnaast zou de bouw 
van de sporthal vertraging oplopen wanneer het programma in deze fase van de bouw moet worden 
aangepast. Dit is niet wenselijk. 
 
Overigens is er, hoewel er in de wijk Zuid-Es op dit moment geen buurt-/wijkvoorziening aanwezig is, de 
afgelopen jaren ook geen vraag geweest naar ruimte in de buurt om activiteiten te kunnen organiseren. 
We zien daarom geen aanleiding om hier op dit moment verder onderzoek naar te doen. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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