
Vragen Raadslid Otten inzake beheer sportvloer in de 5Mei-hal 

 

1. Hoe kan het dat het beheer van de hal zo slecht wordt uitgevoerd en wordt er wel 

gecheckt of het veilig is om daar te spelen, aangezien er nu zelfs splinters uit de vloer 

komen? 

 

De staat van de sportvloer is het gevolg van het intensieve gebruik. Het gebruik van de 

Vijf Meihal is de afgelopen jaren – mede door de successen van ZZ Leiden - erg 

toegenomen.  

Zo wordt gewerkt met 4 mobiele basketbaltorens van ongeveer 1000 kg per stuk die 

dagelijks over de vloer worden gereden. Ook wordt bij wedstrijden van ZZ gewerkt 

met mobiele tribunes die met volledige bezetting een zeer zware belasting oplevert 

voor de sportvloer die daar oorspronkelijk niet voor gemaakt is. Dit heeft geleid tot 

schade op een aantal plekken. 

Veiligheid bij het sporten staat voorop. Vandaar dat de vloer zo spoedig mogelijk na 

de constatering gerepareerd is. Door het intensieve gebruik blijken de reparaties niet 

in alle gevallen afdoende te zijn geweest. Deze worden danwel zijn op korte termijn 

opnieuw gerepareerd. Midden in het speelseizoen is het niet mogelijk om een 

grootscheepse renovatie uit te voeren. Op dit moment worden voorbereidingen 

getroffen voor renovatie van de vloer in de zomervakantie.  

  

 

2. Is de wethouder het met de PvdA eens dat de kwaliteit van de sporthallen is 

verslechterd sinds we hebben bezuinigd op de sporthalbeheerders. Een van de 

beheerders is zelfs gestopt omdat ze met de weinige uren die ze kreeg de hal niet meer 

in goede conditie kon houden. 

 

Nee. Het onderhoud en beheer van de vloer gaat het om technisch, gespecialiseerd 

werk. Dit werk behoort niet tot de taken van de halbeheerders.  

  

 

3. Overweegt de wethouder om de bezuiniging op sporthalbeheerders terug te draaien, nu 

blijkt dat de kwaliteit van de hallen achteruit gaat? 

 

Nee. Zoals hiervoor aangegeven ligt er geen relatie tussen de staat van de vloer en de 

bezuinigingsmaatregelen.  

 


