Schriftelijke vragen gemeenteraad Nieuwkoop aan college van burgemeester en wethouders

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders
van het raadslid …Victoire Lafère…….

Titel:

Gedwongen stop judolessen i.v.m. geen geschikte locatie

Datum:

17 juni 2008

Doel:

Zo snel mogelijk een geschikte locatie vinden voor de judolessen van Comby Sport
Centrum opdat de lessen na het zomerreces hervat kunnen worden.

Inleiding:

Ouders van kinderen, die judoles volgen bij Comby Sport Centrum in Nieuwkoop
kregen onlangs een brief dat de judolessen gestopt moeten worden omdat de lessen
niet langer in de gymzaal aan de Achterweg gegeven kunnen worden. Tijdelijk zijn de
lessen gegeven in de “Shelter”, maar ook daar kunnen de lessen niet gecontinuëerd
worden. Andere opties waren financieel niet haalbaar of er waren geen geschikte
lesuren beschikbaar.
Als beste optie kwam de nieuwe bovenste gymzaal van de gezamenlijke basisscholen
naar boven: perfecte locatie; goede voorzieningen en het biedt de kinderen de mogelijkheid om direct na schooltijd binnen het complex in een veilige en omgeving betaalbaar te kunnen sporten. De gemeente wil hier echter geen toestemming voor geven.
Het gaat trouwens slechts om 2 dagdelen en wel dinsdag en vrijdag van 15.45 tot
uiterlijk 18.00 uur.

Vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat Comby Sport Centrum nu (na 8
jaar les te hebben gegeven in Nieuwkoop) gedwongen wordt met het stoppen
van de judo- en jiu jitsulessen omdat er geen geschikte, betaalbare locatie
voorhanden is?
2. Deelt u mijn mening dat het in deze tijd, waarin zoveel gezegd is over “jeugd
en bewegen”, toch wel erg spijtig is dat deze tak van sport beoefenen weg dreigt
te vallen terwijl zoveel kinderen hieraan plezier beleven?
3. Bent u bereid u nog eens te beraden op uw eerder genomen beslissing inzake
het niet verhuren van de bovenste gymzaal van het nieuwe complex van de
basisscholen en zo mogelijk tot een bevredigende oplossing voor beide partijen
te komen?

