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Betreft

Debatverzoek “Uitstel nieuwbouw gymzaal Immerloo”

Geachte voorzitter,
Oorspronkelijk was in de wijk Immerloo een MFC voorzien. Toen duidelijk werd dat die niet
gerealiseerd zou worden, ontstond de noodzaak de gymzaal aan de Fluitekruidstraat te
vervangen. De bestaande gymzaal was “Arnhem onwaardig”, zo liet het college van B&W
in 2013 naar aanleiding van vragen van de PvdA weten. Er was toen al sprake van ernstig
achterstallig onderhoud en niet functionerend sanitair. Zes jaar later is er nog niets
gebeurd. In maart 2019 bevestigde het college naar aanleiding van schriftelijke vragen
van D66: “De huidige gymzaal aan de Fluitekruidstraat voldoet niet meer aan de eisen van
deze tijd en is bouwkundig en technisch toe aan vervanging.” (antwoord 26-3-2019)
Al in 2013 werden toezeggingen gedaan dat er spoedig over zou worden gegaan tot
nieuwbouw van een gymzaal. Sinds 2015 is de gymzaal opgenomen in het Meerjaren
Investeringsprogramma. Door vertraging bij de ontwikkeling van het aangrenzende
buurthuis (De Hobbit) door Volkshuisvesting en Rijnstad ontstond ook vertraging in de
plannen voor de gymzaal. Dit leidde tot de uitspraak van het college om de beide delen
gefaseerd te gaan ontwikkelen: “Financiële onzekerheid rondom de bouw van de Hobbit
veroorzaakt vertraging van het gehele project. […] Gegeven de omstandigheden gaan we
er op dit moment vanuit dat gefaseerd bouwen daarom de beste oplossing is en dat het
gymnastieklokaal eerst gebouwd gaat worden.” (26-3-2019)
Naar aanleiding van signalen uit de buurt stelde D66 ook vragen over wanneer er een
start van het project verwacht kon worden. Het antwoord van het college was helder: “Wij
gaan er op dit moment vanuit […] dat de aanbesteding van de bouw van de
Fluitekruidstraat op korte termijn, conform besluitvorming, in het tweede of derde kwartaal
kan starten.” Hierbij wordt gerefereerd aan de besluitvorming door de raad bij de MJPB in
november 2018. De raad besloot echter al in 2015 tot bouw van de gymzaal, en steeds
werd er toch uitgesteld.
Inmiddels leert ambtelijke navraag dat de twee delen van het project in tegenstelling tot
eerdere antwoorden, niet zijn losgekoppeld: “De gymzaal Fluitekruidstraat is nog niet
aanbesteed, omdat er een nauwe relatie is met De Hobbit. Als nieuwbouw De Hobbit
doorgaat, is de locatie van de gymzaal anders dan bij het niet doorgaan van De Hobbit.
Begin 2020 moet het duidelijk zijn of De Hobbit kan doorgaan.” (15-11-2019)

Ondertussen krijgen de kinderen van de basisscholen Mozaïek en Parcival al vele jaren
bewegingsonderwijs in een gebouw dat daar niet meer geschikt voor is. Voor de scholen
is gymmen op een andere locatie geen optie, omdat het heen en weer reizen per bus ten
koste zou gaan van de effectieve onderwijstijd. De schoolleiding is tot op heden niet
geïnformeerd over het opnieuw uitstellen van het project.
Omdat het college op geen enkele wijze blijk geeft van een gevoel van urgentie bij dit
project, omdat de raad niet is geïnformeerd over het opnieuw uitstellen van de nieuwbouw
en omdat de gebruikers niet worden betrokken bij de plannen of worden geïnformeerd
over het uitstel, willen onderstaande fracties het college hierover zo spoedig mogelijk in
een raadsvergadering bevragen en hierbij richtinggevende uitspraken meegeven over het
alsnog op zo kort mogelijke termijn realiseren van het project.
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