
     Leiden, 12 november 2014
Schriftelijke vragen nieuwe Vijfmeihal

De gemeente Leiden heeft voor de komende jaren veel geld beschikbaar om te investeren in de 
Leidse sport. De PvdA steunt deze investeringen van harte. Één van de projecten die er aankomt, is 
de bouw van een nieuwe Vijfmeihal. De huidige hal is in 1968 gebouwd en is dringend aan 
vervanging toe. De gemeente heeft dit slim gecombineerd met de nieuwbouw van het Leonardo 
College, zodat het geld dat deze school beschikbaar had voor de bouw van gymzalen, kan worden 
besteed om de aangrenzende sporthal nog groter te maken. Hierdoor kan er optimaal gebruik 
worden gemaakt van deze nieuwe hal door het onderwijs en de sportverenigingen.

In de Sportnota van 2012 stond deze nieuwbouw gepland voor 2017. Dit lijkt nog ver weg, maar de 
Partij van de Arbeid maakt zich toch zorgen dat de gemeenteraad nog niets heeft gehoord over de 
stand van zaken rondom deze hal. Mocht de bouw van deze hal vertraging oplopen, dan lijkt het 
Leonardo College (naast de Leidse sport in het algemeen) hier de dupe van te worden. Zij zijn 
destijds bereid geweest om mee te denken met de gemeente om het geld voor hun sportfaciliteiten 
slimmer in te zetten, maar ze zijn er dan wel bij gebaat dat als zij verhuizen naar hun nieuwe locatie
aan de Telderskade, wat gepland staat voor het schooljaar 2016-2017, ze ook snel beschikking 
hebben over voldoende gymruimte. Daarnaast vindt de PvdA het ook, gezien het gebrek aan 
zaalruimte in Leiden, belangrijk voor de sportverenigingen dat zij op korte termijn kunnen 
beschikken over een nieuwe hal.

De PvdA-fractie hecht groot belang aan de bovenstaande punten en hierdoor stellen wij op grond 
van Artikel 45 van het Reglement van Orde de volgende vragen aan het College:

1. Wat is de planning rondom de bouw van de nieuwe Vijfmeihal?
a. Waar in die planning zitten we nu?
b. Wat zijn de mogelijke knelpunten?

2. Is er al gesproken met het Leonardo College, met ZZ Leiden en met de verschillende 
zaalsportverenigingen over hun wensen?

a. Hoe verlopen die gesprekken?

3. Kan de wethouder garanderen dat de hal binnen een jaar na oplevering van het nieuwe Leonardo 
schoolgebouw kan worden opgeleverd?

a. Mocht de wethouder die garantie niet kunnen geven, heeft het Leonardo dan nog de 
mogelijkheid die 4 miljoen alsnog te gebruiken voor gymzalen?

Bij de commissievergadering van 20 november jl. werd er over het nieuwe combizwembad De Vliet
gesproken. In de stukken die daarvoor waren aangeleverd werd er als denkrichting meegegeven dat 
er wellicht een miljoen euro van de nieuwe sporthal kon worden overgeheveld naar de bouw van 
een nieuw zwembad. De argumentatie daarachter was dat het bouwen van een zwembad duurder 
was dan de bouw van een even grote sporthal. De PvdA schrikt van deze redenatie. Deze redenatie 
zou er zomaar voor kunnen zorgen dat we straks een hal hebben die niet geschikt is waar we deze 
voor bouwen.



4. Klopt het nog steeds dat de nieuwe hal groot genoeg zal worden voor drie sportvelden voor 
zaalsporten die onder te verdelen is in zes gymzalen?

a. Wat zijn de precieze afmetingen waar de gemeente nu mee werkt?
b. Als we een miljoen euro weghalen bij de nieuwe sporthal, kan de hal dan nog steeds 
voldoen aan al onze wensen? 

5. Is de gemeente nog steeds van plan van de nieuwe hal ook een topsportfaciliteit te maken voor 
ZZ Leiden?

a. Hoeveel zitplaatsen moeten er dan komen in de nieuwe hal?
b. Kijkt de gemeente ook naar private initiatieven om een topsportfaciliteit voor ZZ Leiden 
te bouwen?
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