
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 29 april 2022
Onderwerp: start voorbereidende werkzaamheden verduurzaming Die Heygrave
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie algemeen
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
In Heusden werken we samen met verschillende partijen hard aan duurzaamheid. Als gemeente staan 
we aan de lat om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Onze ambitie is om elf gebouwen in 
2030 energieneutraal te hebben. De ingrijpende verbouwing van sportcentrum Die Heygrave staat op 
het punt van beginnen. De aannemingsovereenkomst is op 11 maart jl. gesloten, nadat wij hadden 
besloten om de raad in de eerste bestuursrapportage 2022 voor te stellen om een aanvullend  krediet 
beschikbaar te stellen. De definitieve bouwplanning is vastgesteld. Van der Horst Aannemers en 
Hoppenbrouwers Techniek zijn vanaf afgelopen maandag 25 april gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden. Vanwege de levertijden van bouwmaterialen en beschikbare personeelsleden bij 
onderaannemers blijkt dat de werkzaamheden aan de vitale onderdelen van het pand, waardoor het 
zwembad moet sluiten, niet kunnen worden afgerond binnen de geplande sluiting van sportcentrum 
Die Heygrave in de zomervakantie. Dat betekent, volgens de huidige planning, dat het pand vier 
weken langer gesloten zal blijven en de dienstverlening van het zwembad tot 3 oktober 2022 geen 
doorgang kan vinden.

Informatie
Op het moment dat de aannemer aangaf dat de oorspronkelijk planning niet haalbaar was, is in 
overleg met de aannemer uitgezocht waar de pijnpunten zaten. Het resultaat uit dit constructieve 
overleg is dat de uitloop zo veel mogelijk beperkt is gebleven. De medewerkers van sportcentrum Die 
Heygrave zijn donderdag 28 april, geïnformeerd over de definitieve planning. Gebruikers en huurders 
van het zwembad en de sporthal en omwonenden worden na het versturen van deze 
raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht. 

Voorbereidende werkzaamheden
Vanaf afgelopen maandag vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit betekent dat op de 
bestaande binnentuin een bouwplaats wordt ingericht. Ook op de parkeerplaatsen, naast de 
geluidswal A58, wordt een bouw- en opslaglocatie ingericht. Deze locatie wordt afgezet met hekken. 
Het openbaar groen (struiken en hagen) rondom het sportcentrum wordt verwijderd en er worden 
bomen gesnoeid. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om de bouwwerkzaamheden veilig uit te kunnen 
voeren. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier tot vijf weken. Na oplevering van het 
verduurzaamde gebouw wordt het openbaar groen opnieuw aangeplant.



Start bouwwerkzaamheden Die Heygrave
Vanaf de week van 9 mei starten de werkzaamheden aan het gebouw. Vanaf 25 juli is het zwembad 
gesloten vanwege de werkzaamheden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervangen van installaties 
en pompen en het vervangen c.q. wijzigen van kozijnen en ramen. Door deze werkzaamheden is het 
niet mogelijk om te zwemmen. De verwachting is dat de dienstverlening vanaf 3 oktober 2022 weer 
doorgang kan vinden. De temperatuur van het zwembad en de zwemzaal zijn dan nog niet optimaal. 
Het afstellen van de installaties kan tot een jaar duren door de verschillende weersseizoenen. De 
werkzaamheden aan het gebouw vinden plaats tot en met het eerste kwartaal van 2023. Hierbij wordt 
een isolerende en nieuwe schil om het gebouw gemaakt. De uitstraling van het gebouw zal hierdoor 
ook veranderen. Hieronder treft u een impressie aan.

 

De werkzaamheden volgen?
Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, maakt de aannemer gebruik van de ‘Van der 
Horst BouwApp’. Via deze app worden geïnteresseerden direct op de hoogte gebracht van de 
werkzaamheden en andere ontwikkelingen. De ‘Van der Horst BouwApp’ is op een mobiele telefoon of 
tablet te downloaden via de onderstaande QR-code.



MogelijkMaken dienstverlening
Het zwembad is normaliter in de zomervakantie gesloten. Voor de vier weken dat het zwembad langer 
dicht is, onderzoeken we op dit moment wat de mogelijkheden zijn om de dienstverlening (gedeeltelijk) 
door te kunnen laten gaan, bijvoorbeeld door naar een andere locatie uit te wijken. We proberen de 
overlast tot een minimum te beperken. Voor de gebruikers van het pand is er dagelijks een 
aanspreekpunt aanwezig. 

Bijlage(n): -------


