
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  De leden van de raad 

Van: College van B&W 

Datum: 25 juli 2017 

Onderwerp: Renovatie De Voorste Venne  

Doel: Ter kennisname/Informatie 

Aanleiding: Overeenkomst  

Aard informatie: Openbaar 

  

 

Aanleiding 

In de raad  van 16 mei jl. is door de portefeuillehouder de toezegging gedaan u regelmatig te 

informeren over de voortgang van de renovatie/verbouw van De Voorste Venne en u te informeren 

over de planning van de renovatiewerkzaamheden.  

 

Informatie 

Met aannemingsbedrijf BMV uit Veldhoven is deze week een overeenkomst gesloten voor de 

uitvoering van de renovatie van De Voorste Venne. De essentie van de overeenkomst is dat de 

aannemer op basis  van de contractdocumenten het project uitwerkt, realiseert voor een bedrag van € 

5,12 miljoen excl. btw en middels rapportages aan de opdrachtgever aantoont dat de vereiste 

prestaties worden gehaald.  

 

De planning is erop gericht dat het vernieuwde complex bij de start van het seizoen 2018/2019 in 

gebruik kan worden genomen. De oplevering is voorzien in juli 2018, waarna de maand augustus kan 

worden gebruikt om in samenwerking met de gebruikers om het complex in te richten.  

 

Nu de overeenkomst een feit is zal door de aannemer het Voorlopig Ontwerp in augustus/september 

worden uitgewerkt tot een concrete aanvraag voor de omgevingsvergunning. Zodra de 

omgevingsvergunning is verleend zal met de bouw worden gestart.  

 

Op 10 juli jl. zijn de plannen uitgebreid toegelicht aan belangstellenden. De plannen zijn op deze 

bijeenkomst positief ontvangen.  

 

Met de huidige gebruikers van De Voorste Venne zijn afspraken gemaakt over tijdelijke huisvesting 

gedurende de renovatie/verbouwing. De Harmonie zal gebruik blijven maken van de brugzaal en 

deels van ruimte binnen het partycentrum Van Delft.  De gebruikers van de Hunenhof gaan tijdelijk 

naar de leegstaande school “De Wegwijzer” in Drunen. Ook de ONA en de voedselbank zullen tijdelijk 

van “De Wegwijzer” gebruik maken. De muziekafdeling van de Aleph zal tijdelijk haar intrek nemen in 

de leegstaande panden aan de Grotestraat binnen het complex van De Voorste Venne.  

 

  


