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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Uw raad heeft op 19 februari 2014 het raadsvoorstel "Planvorming sporthal 
Europapark en De Wijert" en het raadsvoorstel "Herinrichting sportpark 
Corpus den Hoorn" vastgesteld. Er is nog geen besluit genomen over het al 
dan niet realiseren van aanvullende sportvoorzieningen in de Wijert. Het 
college van B&W heeft toegezegd een onafhankelijk onderzoek in te stellen 
naar de (on)mogelijkheden van het realiseren van een (school)sporthal op de 
campus van het Gomarus college. In deze brief presenteren wij u de 
bevindingen van dit onderzoek. 

Opzet onderzoek 
Onderzoeksteam 
Het onderzoek is uitgevoerd door een intern team van "dwarskijkers". Dit 
onderzoeksteam bestaat uit drie medewerkers van de gemeente Groningen die 
geen betrokkenheid hebben gehad bij de totstandkoming van de planvorming 
rondom de sportcarrousel en evenmin werkzaam zijn in de domeinen sport en 
onderwijs. Van hen wordt verwacht dat zij objectief en met een frisse blik van 
buiten naar binnen kijken. Deze aanpak sluit aan bij de motie "organiseren 
tegenkracht" (januari 2013) en de wijze waarop het college deze motie in 
2013 heeft uitgewerkt. Het college schrijft hierover in een brief aan de raad 
onder andere het volgende: 

Inteme tegenkracht: Beleg de tegenkracht bij een niet in het proces reeds 
betrokken afdeling/vakdirectie of groep medewerkers die expliciet de 
opdracht krijgt om als meekijkers voor tegenkracht te functioneren. En laat 
deze groep direct naar een ander GMT-lid en college rapporteren. 
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Doel onderzoek 
In de collegebrief van 17 februari 2014 aan uw raad is het onderzoek 
aangekondigd. Met het onderzoek moest duidelijkheid worden verschaft over 
de volgende vragen: 

1. Wie zijn de stakeholders en welke belangen hebben zij? 
2. In hoeverre vertegenwoordigen de belanghebbenden uit de wijk die nu in 

beeld zijn de belangen van de wijkbewoners? 
3. In welke mate sluiten de drie geschetste bouwscenario's aan op de 

belangen van de stakeholders? 
4. Welke impact hebben de verschillende scenario's op de bezettingsgraad 

van andere sporthallen in de stad? 
5. Welke noodzaak is er en welke (co)financieringsmogelijkheden zijn er 

voor de verschillende scenario's? 

De uitkomsten van het onderzoek moet informatie opieveren die politieke 
besluitvorming over de eventuele bouw en fmanciering van extra 
sportaccommodaties in de Wijert mogelijk maakt. 

Aanpak onderzoek 
Het team heeft zich primair gericht op drie scenario's bij de bouw van extra 
gymlokalen bij het Gomarus College. 
1. Spelhal. Een spelhal bestaat uit twee gymlokalen; 
2. Schoolsporthal. Een schoolsporthal bestaat uit drie gymlokalen; 
3. Sporthal. Een sporthal bestaat uit drie gymlokalen, heeft ruimte voor 

uitloop langs de lijnen van de speelvelden, beschikt over een tribune en 
horecafaciliteiten in de vorm van een bar/kantine. 

Het team heeft gedurende de periode 5 maart tot en met 17 maart 
dossieronderzoek verricht en gesprekken gevoerd met betrokkenen uit de 
ambtelijke organisatie. Er zijn een of meerdere interviews afgenomen bij de 
onderstaande functionarissen. 
Programmamanager sport, Afdeling beleid en programmering. 
Stadsdeel coordinator Zuid 
Adviseur/projectleider Vastgoedmanagement 
Hoofd Vastgoedmanagement) 
Manager klant & markt, Werkmaatschappij Sport en Recreatie 
Senior projectmanager, directie Ontwikkeling en Uitvoering 

Het team heeft in de periode 24 tot en met 28 maart gesproken met 
belanghebbenden uit de stad. Er zijn interviews afgenomen bij de 
onderstaande personen. 
De heer T. Stelpstra (voorzitter van het college van bestuur van de 
Gereformeerde Scholengroep) 
De heer J. Broersma (voorzitter van korfbalvereniging Nic) 
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Mevrouw G. Roggen (buurtbewoner, coordinator comite behoud sporthal de 
Wijert) 
De heer R. van der Heide (buurtbewoner en, lid comite behoud sporthal de 
Wijert) 
De heer J. Koerts (buurtbewoner, lid comite behoud sporthal de Wijert) 

Naar aanleiding van de gesprekken met de exteme betrokkenen hebben er in 
de periode 26 maart tot en met 1 april vervolggesprekken plaatsgevonden met 
diverse functionarissen uit de ambtelijke organisatie. 

Enquete onder bewoners van de Wijert 
De Wijert heeft geen goed functionerende wijkraad meer. Er zijn contacten 
tussen de gemeente en de wijk doordat er een klankbordgroep is ingesteld 
voor de te realiseren Multfunctionele Accommodatie aan de Vondellaan 75. 
Daamaast zijn er contacten met verenigingen die op dit moment gebmik 
maken van de Sporthal de Wijert. Tenslotte zijn er nog contacten met Wijert 
Welzijn. Door het grotendeels uiteenvallen van Wijert Welzijn was het voor 
het onderzoeksteam moeilijk in te schatten in hoeverre de belangen die door 
de huidige gesprekspartners van de gemeente naar voren worden gebracht 
representatief zijn voor wat er leeft bij de wijkbewoners in het algemeen. Om 
die reden heeft het onderzoeksteam ervoor gekozen een enquete te laten 
verrichten door Onderzoek en Statistiek Groningen om de beelden en de 
discussie rondom de sportvoorzieningen in de wijk zoveel mogelijk te 
objectiveren. In het kader hiervan heeft Onderzoek en Statistiek Groningen 
met 300 van de ongeveer 10.000 buurtbewoners een telefonisch vraaggesprek 
gevoerd. Een enquete onder een dergelijk deel van de wijkbevolking moet 
worden gezien als wetenschappelijk verantwoord en schets een beeld dat door 
Onderzoek en Statistiek Groningen representatief wordt geacht voor de hele 
wijk. In de rapportage over de enquete is een onderverdeling aangebracht op 
basis van geslacht, leeftijd en gezinssamenstelling. De enquete bestaat uit een 
set van 25 vragen. De enquete moest leiden tot meer duidelijkheid over: 

• de mate waarin wijkbewoners gebmik maken van voorzieningen voor 
sport en ontmoeting; 

• hoe zij de huidige voorzieningen voor sport en waarderen, en; 
• hoe zij de toekomstige situatie met een MFA in de Wijert en een 

sporthal aan het Europapark waarderen. 

Algemene conclusie enquete 
Onderzoek en Statistiek Groningen concludeert dat de meerderheid van de 
ondervraagden tevreden is over het aanbod van mogelijkheden voor sport en 
ontmoeting in de buurt. Wanneer de situatie verandert en sporthal de Wijert 
niet meer in gebmik zal zijn, is een groot deel minder tevreden over de 
mogelijkheden voor sport en ontmoeting in de buurt. Een krappe meerderheid 
blijft echter van mening dat er ook in die situatie voldoende mogelijkheden 
blijven bestaan. Een opvallende conclusie betreft het gebmik van sporthal de 
Wijert. Van de 300 bevraagde wijkbewoners maakt 59% gebmik van sporthal 
de Wijert en sportaccommodaties buiten de Wijert. Van deze groep bezoekt 
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1% alleen sporthal de Wijert, 21% bezoekt zowel sporthal de Wijert als 
andere sportaccommodaties buiten de Wijert en 71% alleen 
sportaccommodaties buiten de Wijert. Een mime meerderheid van de 
wijkbewoners bezoekt op dit moment dus al accommodaties buiten de eigen 
wijk. Een kleine minderheid (7%) bezoekt alleen sporthal de Wijert. Van de 
ondervraagden die in de Wijert wonen en sporthal de Wijert bezoeken doet 
ongeveer de helft dit minder dan 1 keer per maand. Van de ondervraagden die 
in de Wijert wonen en sportaccommodaties buiten de Wijert bezoeken doet 
ongeveer 77% dit vaker dan 1 keer per maand. 

Hier komt bij dat twee van de drie wijkgebonden gebruikers van sporthal de 
Wijert (Badmintonvereniging de Slagvinken en project Bslim) kunnen 
blijven sporten in de Wijert omdat de spelhal in de te realiseren MFA voor 
hen grotendeels toereikend wordt geacht. 

U vindt de volledige rapportage over de enquete van Onderzoek en Statistiek 
Groningen als bijiage bij deze brief. 

Belanghebbenden 
Voorgeschiedenis 
Het besluit van de gemeente om geen nieuwe sporthal in de Wijert te bouwen 
maar in plaats daarvan samen met het Noorderpoort een sporthal bij het 
Europapark te bouwen is objectief bezien verdedigbaar en logisch. Voor een 
deel van de bewoners van de Wijert kwam dit besluit echter onverwacht en 
heeft het geleid tot teleurstelling. Dit is begrijpelijk. De gemeente Groningen 
is vanaf 2004 al op zoek naar mogelijkheden ter vervanging van de sporthal 
de Wijert. Daarbij lag de nadruk op de combinatie van een sportvoorziening 
met andere functies, en behoorde nieuwbouw op dezelfde locatie van sporthal 
de Wijert tot de mogelijkheden. Er zijn de afgelopen jaren onder de paraplu 
van Liquid City diverse haalbaarheidsonderzoeken verricht naar 
(co)financiering in combinatie met de bouw van woonvoorzieningen en 
maatschappelijke voorzieningen. Hierbij is ook gezocht naar mogelijkheden 
om een sporthal te bouwen op het terrein van het Gomaras college. In 2011 
kwam er een definitief einde aan Liquid City. Als gevolg van de 
ontwikkelingen op de huizenmarkt lukte het niet meer een publiek-private 
samenwerking tot stand te brengen. De vervanging van de sporthal de Wijert 
was hiermee echter niet van de baan. 

Toezeggingen 
Op basis van het onderzoek stellen wij vast dat er geen harde toezeggingen 
zijn gedaan door de gemeente richting de Wijert, NIC en/of het Gomams 
college voor wat betreft de nieuwbouw van een sporthal de Wijert. Het 
onderzoeksteam heeft geen stukken kunnen vinden of overhandigd gekregen 
waaruit dit blijkt. Het team stelt wel vast dat er naar aanleiding van het 
project Liquid City bij buurtbewoners verwachtingen zijn gewekt ten aanzien 
van de sporthal. Diverse haalbaarheidsonderzoeken hebben zich immers 
gericht op bouwen in de Wijert. In de planvorming is vanaf 2012 gesproken 
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over "nieuwbouw sporthal Zuid". In de begroting van 2011 wordt gesproken 
over de "voorbereiding van plannen voor de vervanging van sporthal de 
Wijert". In de begroting van 2012 is opgenomen: "voor het 
bewegingsonderwijs bouwen wij een sporthal in de Wijert". In dezelfde 
begroting staat ook: "in 2012 ontstaat er uitsluitsel hoe we Sporthal Zuid gaan 
vervangen of gaan mee investeren in nieuwe ontwikkelingen voor de bouw 
van een sporthal". Tenslotte wordt er in die begroting onder het kopje: "wat 
willen we bereiken" gesproken over een "moderne sporthal". Het is 
onduidelijk of er met de term sporthal mogelijk ook wordt verwezen naar een 
spelhal of een schoolsporthal. Daarbij komt dat burgers niet altijd in staat zijn 
om ambtelijk taalgebmik goed te interpreteren, waardoor planvorming 
gei'nterpreteerd kan worden als toezegging. Het onderzoeksteam acht de 
onvrede bij een aantal buurtbewoners over het besluitvormingsproces 
verklaarbaar. Het feit dat de Wijert geen goed functionerende wijkraad meer 
heeft speelt mogelijk ook een rol. Dit heeft de communicatie tussen gemeente 
en wijkbewoners wellicht bemoeilijkt. 

Wijkbewoners 
Los van onvrede over de communicatie en wijze waarop besluitvorming tot 
stand is gekomen zijn er bij buurtbewoners ook inhoudelijke bezwaren tegen 
het bouwen van een sporthal aan het Europapark in plaats van in de Wijert, 
Een aantal wijkbewoners dat de sporthal de Wijert bezoekt als sporter of 
toeschouwer moet in de nieuwe situatie verder reizen om te sporten. 
Daarnaast ziet een aantal wijkbewoners de sporthal als een ontmoetingsplaats 
die de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk kan versterken. Het 
onderzoeksteam heeft gekeken of de uitkomsten van de Leefbaarheids- en 
Veiligheidsmonitor de zorgen over sociale cohesie in een context kunnen 
plaatsen. 

Onderzoek en Statistiek Groningen verricht elke twee jaren een onderzoek 
onder burgers van de gemeente Groningen naar hun perceptie van 
leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Dit onderzoek leverde in 2012 het 
volgende beeld op over de perceptie van bewoners van de Wijert: In 2012 is 
het algehele oordeel over de wijk op het gebied van leefbaarheid onder het 
gemiddelde van de wijken in de stad gezakt. Dit hangt samen met het 
onderhoud en schoonmaken van de wijk, integratie van allochtonen en 
kwaliteit van woningen. Op het sociale vlak scoort de Wijert onder het 
gemiddelde. Dit geldt met name voor de mate van sociale samenhang, maar 
ook voor onderlinge hulp. Inwoners van de Wijert vinden hun wijk ongeveer 
even veilig als de gemiddelde inwoner van Groningen. De tevredenheid over 
voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen in De Wijert is 
toegenomen. Tenslotte is er grote tevredenheid over de Stip's en het aantal 
plekken in de wijk waar men buurtgenoten kan ontmoeten. 

Sociale cohesie is inderdaad een aandachtspunt in de wijk de Wijert. Het is de 
vraag in welke mate de realisatie van een schoolsporthal of een sporthal zal 
bijdragen aan sociale cohesie in de Wijert. Hiervoor is het van belang om te 
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weten hoeveel bewoners van de Wijert gebmik maken van de sporthal de 
Wijert, in welke hoedanigheid ze dit doen en hoe vaak ze dit doen. De 
enquete die Onderzoek en Statistiek Groningen in maart heeft gehouden 
onder buurtbewoners wijst er niet op dat de sporthal een spilfunctie vervult 
voor een groot deel van de bewoners van de wijk als het gaat om ontmoeting. 
Het percentage bewoners dat de sporthal bezoekt is beperkt. Verder wordt het 
MFC de Wijert vaker bezocht dan sporthal de Wijert. 

Korfbalvereniging Nic 
Korfbal vereniging Nic heeft zich langdurig ingezet voor de realisatie van een 
sporthal in de Wijert. Nic heeft 250 leden, verdeelt over 9 seniorenteams 
(waarvan 2 recreatief) en 8 jeugdteams. Korfbal wordt in de zaal gespeeld 
gedurende de periode eind oktober tot eind maart. Het eerste en het tweede 
team verricht trainingen en speelt competitiewedstrijden in de sporthal bij het 
Alfa college. Dit blijft zo, ongeacht de ontwikkelingen in de Wijert. De lagere 
senioren teams en de jeugdteams spelen in sporthal de Wijert. Een deel van 
de leden woont in de Wijert, het gaat dan met name om de jeugdleden. 
Een spelhal zoals die zal worden gebouwd in het MFA de Wijert biedt niet de 
mogelijkheid om te trainen. Een schoolsporthal zou echter wel de 
mogelijkheid bieden om te trainen, zowel voor jeugd als senioren. 

Een optimaal scenario voor Nic is echter een sporthal op het terrein van het 
Gomarus college. De lagere seniorenteams en alle jeugdteams kunnen dan 
trainen en competitie spelen op een locatie vlak bij het clubhuis en de 
buitenvelden. Een kantine en tribune bieden dan mogelijkheden tot nazitten 
door sporters en ontmoeting door betrokkenen (ouders/toeschouwers). Nic 
beschikt echter niet over de financiele middelen om bij te dragen aan kosten 
van de bouw van een sporthal. 

Gomarus college 
Het Gomams college is onderdeel van de Stichting Gereformeerde 
Scholengroep. Het Gomams college heeft scholen in de drie noordelijke 
provincies. Een van deze scholen bevindt zich aan het Vondelpad in de 
Wijert. 

Het Gomarus college heeft haar standpunt ten aanzien van een sporthal op de 
campus aan het Vondelpad in november 2012 gewijzigd. 

Korfbalvereniging Nic en een deel van de bewoners van de Wijert kijken 
nadrukkeiijk naar het Gomams college als het gaat om de mogelijkheden van 
het realiseren van een sporthal in de Wijert. Er is een overlap geweest in de 
belangen van deze drie partijen en met name het Gomams en Nic hebben bij 
het behartigen van deze belangen in meerdere of mindere mate samen 
opgetrokken. Zo heeft het Gomarus college in 2009 bijvoorbeeld een 
haalbaarheidsanalyse verricht in het kader van de ontwikkeling van een 
sporthal in samenwerking met de gemeente Groningen, korfbalvereniging Nic 
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en de gemeente Groningen. De conclusie van dit onderzoek was dat risico's 
voor het Gomams college te groot waren. 

Tot aan november 2013 zijn er voomamelijk contacten geweest tussen de 
directeur van de locatie Vondelpad, de heer D. de Jong, en de Gemeente 
Groningen. Er heeft ook een gesprek plaatsgevonden waarbij de 
locatiedirecteur en enkele raadsleden aanwezig waren. Tijdens dit gesprek 
heeft de locatiedirecteur toegezegd dat het Gomarus bereid was zelf een 
financiele bijdrage te leveren ten behoeve van een sporthal op de campus van 
het Gomams college. 

Daarna is de bestuursvoorzitter van de Stichting Gereformeerde 
Scholengroep, de heer T. Stelpstra, naar voren getreden als gesprekspartner 
vanuit het Gomams. Daarmee heeft het Gomams college een duidelijke 
koerswijziging aangebracht ten aanzien van de wensen voor het realiseren 
van sportaccommodaties op de campus aan het Vondelpad. Het Gomams 
college heeft de ambities ten aanzien van een sporthal laten varen en is niet 
meer bereid om zelf grote investeringen te doen in een schoolsporthal. 
Hierdoor kwam ook de motie om € 350.000, - beschikbaar te stellen uit de 
MIP/MOP (meerjarige investeringsprogramma en onderhoudsprogramma) 
voor de opwaardering van een schoolsporthal naar een eenvoudige sporthal in 
een ander licht te staan. Het uitgangspunt bij deze motie was dat het Gomarus 
college zelf het derde gymnastiekdeel zou financieren. De gemeente heeft 
naar aanleiding van deze motie opnieuw met het Gomarus college gesproken. 
De heer Stelpstra heeft tijdens dit gesprek aangegeven niet te investeren in 
deze optie. Hierdoor werd de motie onuitvoerbaar. 

Het is duidelijk geworden dat het belang van het Gomams college primair ligt 
bij het realiseren van een schoolsporthal en niet (meer) bij een sporthal. Dit 
wil niet zeggen dat het Gomarus afwijzend staat tegen de bouw van een 
sporthal op de campus. De extra investeringskosten en exploitatiekosten 
hiervoor zouden dan echter door de gemeente Groningen moeten worden 
gedragen. Het onderzoeksteam heeft geen andere partij gevonden die 
financieel wil bijdragen aan de extra kosten van een schoolsporthal of een 
sporthal. 

Er heeft op 24 maart een gesprek plaatsgevonden tussen de heer Stelpstra en 
het onderzoeksteam. De heer Stelpstra heeft tijdens dit gesprek de volgende 
zaken benadmkt: 

• Het Gomams wil zich beperken tot haar "core business", en dat is in 
dit geval (gymnastiek)onderwijs; 

• Met de realisatie van een schoolsporthal wordt voldaan aan de 
onderwijsbehoefte van het Gomams; 

• Om deze reden heeft het Gomarus niet meer de ambitie een sporthal te 
realiseren en wil en kan het hiervoor geen financiele middelen 
beschikbaar stellen; 
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• Als de gemeente besluit financieel bij te dragen aan een sporthal dan 
staat het Gomams afwijzend tegenover een bar of kantine en 
meervoudig beheer; 

• Het Gomams is van mening dat het een eenvoudige schoolsporthal 
kan bouwen voor € 2.2 min. Dit houdt in dat er een financieringstekort 
is van € 400.000, -. 

De gemeente heeft in 1995 een bedrag beschikbaar gesteld voor de 
vervanging van een reeds gesloopte zaal aan de Van Ketwich Verschuuriaan. 
In 2013 is er op basis van het aantal leerlingen een bedrag van € 1 min 
beschikbaar gesteld voor de bouw van een extra gymzaal. Op dit moment is 
er in totaal € 1.8 min beschikbaar voor de bouw van een voorziening op de 
campus van het Gomams college. Het Gomams kan met dit bedrag twee 
gymlokalen oftewel een spelhal bouwen. Op de campus staat echter ook een 
50 jaar oude gymzaal die vanwege achterstallig onderhoud vervangen zou 
kunnen worden. Een schoolsporthal kan worden gerealiseerd als er op de piek 
van deze gymzaal een nieuwe gymzaal komt die wordt verbonden aan de 
twee nieuw te bouwen zalen waarvoor al financiele middelen beschikbaar 
zijn. Het Gomams college beraamt de kosten van deze schoolsporthal op € 
2.2 min. De gemeente Groningen zou dan € 400.000 beschikbaar moeten 
stellen. Het Gomams college draagt in dit scenario zelf de risico's van 
eventuele extra kosten. In het gesprek met het onderzoeksteam bevestigt de 
heer Stelpstra hiermee de strekking van de brief die hij op 17 febmari aan het 
college van B&W en de raadsfracties heeft gezonden. 

Aanvraag bekostiging vervangende nieuwbouw door Gomarus college 
Nieuwe informatie tijdens het gesprek met de heer Stelpstra was dat het 
Gomams college op 31 januari 2014 een spoedaanvraag heeft ingediend bij 
de gemeente voor bekostiging vervangende nieuwbouw. Deze aanvraag is 
zeer relevant, omdat deze zou kunnen leiden tot een financieringsoplossing 
voor de bouw van een schoolsporthal op de campus van het GomamscoUege. 
Navraag door het onderzoeksteam bij de afdeling Vastgoedmanagement leert 
dat de aanvraag van het Gomarus onderdeel uitmaakte van een totaal van 150 
tot 200 aanvragen. De gemeente heeft tot 15 februari de tijd om deze op 
volledigheid te checken. Deze check is niet op inhoud, maar uitsluitend op 
volledigheid. Veel aanvragen zijn dan nog niet voorzien van de noodzakelijke 
achterliggende bescheiden. Met een brief worden schoolbesturen gevraagd 
nadere gegevens te leveren voor 15 maart. Dit is een administratief proces. 
De brief voor het Gomarus college om de ontbrekende informatie in te 
leveren is op 11 febmari uitgegaan. Het Gomarus college heeft de gevraagde 
informatie op 13 maart aangeleverd. 

Gesprek met Gomarus over aanvraag bekostiging vervangende nieuwbouw 
Op 31 maart 2014 heeft naar aanleiding van de aanvraag een gesprek 
plaatsgevonden tussen de heer Stelpstra en de heer Zuidema van het Gomarus 
college en het hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement. Tijdens dit 
gesprek is geconstateerd dat de aanvraag van het Gomams college niet 
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voldoet niet aan de criteria die van toepassing zijn op een spoedaanvraag. Een 
dergelijke aanvraag wordt in behandeling genomen als er sprake is van een 
acute situatie waarbij de voortgang van het onderwijs in het gevaar komt. In 
dat geval geldt er een beslistermijn van zes weken. Er is tijdens het gesprek 
vervolgens afgesproken dat de aanvraag met temgwerkende kracht wordt 
omgezet in een reguliere aanvraag bekostiging vervangende nieuwbouw. Dit 
is mogelijk om dat het Gomams de aanvraag tijdig heeft ingediend. 
Schoolbesturen hebben jaariijks tot 1 febmari de tijd om een reguliere 
aanvraag in te dienen. Bij de beoordeling van deze aanvragen wordt een 
drietal factoren meegewogen: 

• De prognose ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen van de onderwijsinstelling in relatie tot het aantal 
beschikbare gymzalen waarover de onderwijsinstelling beschikt; 

" De mate waarin de onderwijsinstelling onderhoud aan de zaal heeft 
gepleegd; 

• Het totale aantal gewenste vergoedingen en accommodaties in de stad 
Groningen. 

De schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend krijgen vlak voor de 
zomer een indicatie van het voorgenomen besluit. De ambtelijke 
voorbereiding neemt de voorstellen met betrekking tot de te verstrekken 
vergoedingen na de zomer op in het Programma en Overzicht 
Onderwijshuisvesting 2015. Het college van B&W stelt dit programma vast 
in oktober 2014 en de gemeenteraad beslist in november over de financiering. 
Het is ook mogelijk dat de vergoeding wordt opgenomen in het programma 
voor 2016 of nog later. In dat geval wordt deze opgenomen in het integraal 
huisvestingsplan 2015-2020. 

In het geval dat de gemeente de aanvraag honoreert dan zal er slechts een 
gedeeltelijke vergoeding worden verstrekt omdat het vaststaat dat het 
schoolbestuur heeft nagelaten om adequaat te investeren in het onderhoud van 
de gymzaal. Het Gomarus college erkent dat ook. Een gedeeltelijke 
vergoeding kan voor het Gomams college echter voldoende zijn omdat de 
extra kosten worden geraamd op € 400.000, -. Een volledige vergoeding voor 
de vervanging van een gymzaal komt neer op € 1 min. Daamaast is het voor 
het Gomarus college niet relevant of de vergoeding betaalbaar wordt gesteld 
in 2015 of enkele jaren later. Het Gomams is bereid en in staat om voor te 
financieren. De heer Stelpstra heeft tenslotte aangegeven dat het tijdschema 
ten aanzien van de besluitvorming op de aanvraag voor het Gomams college 
geen belemmering vormt. De afdeling Vastgoedmanagement kan niet 
voomitlopen op het besluit op de aanvraag van het Gomams college. Een 
voorzichtige schatting van de afdeling Vastgoedmanagement, op basis van de 
nu voor handen zijnde informatie, is echter dat voor deze aanvraag ca. 4,5 ton 
beschikbaar zou kunnen worden gesteld vanuit reguliere onderwijsmiddelen 
2015. Daarmee is het gat tussen de beschikbaar 1,8 miijoen euro en de voor 
een schoolsporthal benodigde 2,2 miijoen euro overbmgd. 
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Het is het waard om deze aanvraagprocedure af te wachten, voordat er een 
besluit wordt genomen over de realisatie van eventuele extra voorzieningen 
voor sport en ontmoeting in de Wijert. Mogelijk kan er op deze manier vanuit 
het onderwijsbudget gedeeltelijk tegemoet gekomen worden aan de wensen 
ten aanzien van sport en recreatie in de wijk de Wijert. 

Noodzaak sporthal 
De bouw van een schoolsporthal is een bevredigende oplossing voor het 
Gomaras college. Met de bouw van een schoolsporthal wordt er echter niet 
volledig tegemoet gekomen aan de wensen van Korfbalvereniging Nic en de 
buurtbewoners die waarde hechten aan het behoud van een sporthal in de 
Wijert. Uitgaande van de huidige plannen voor een spelhal in de MFA gaan 
de leden van de badmintonvereniging de Slagvinken er duidelijk op voomit. 
Zij beschikken met de voorziening op het Gomarus college over een hal met 
vrijwel hetzelfde vloeroppervlak als de huidige sporthal in de Wijert. 

Ook korfbalvereniging Nic gaat erop vooruit als de spelhal in de MFA als 
uitgangspunt wordt genomen. Met de realisatie van een schoolsporthal 
kunnen de senioren en de jeugdteams van deze vereniging in ieder geval 
blijven trainen in de Wijert. Voor het spelen van bepaalde 
competitiewedstrijden moet er worden uitgeweken naar een sporthal. Dit is 
afhankelijk van het aantal toeschouwers. 

De inwoners van de Wijert die belang hechten aan het behoud van een 
sporthal die vanwege de kantine en tribune beter geschikt is als 
ontmoetingspiek zijn niet geholpen met een schoolsporthal. Hetzelfde geldt 
voor de inwoners van de wijk die bezwaar hebben tegen de toegenomen 
reistijd. De vertegenwoordigers van de wijk hebben dit bevestigd tijdens het 
gesprek dat het onderzoeksteam met hen heeft gevoerd. Voor deze groep kan 
alleen de toegenomen vloermimte a.g.v. het realiseren van een schoolsporthal 
bij het Gomams als een voordeel worden genoemd: het wordt daardoor 
mogelijk dat de "grotere" zaalsporten in de Wijert kunnen blijven trainen of 
zelf kunnen komen trainen. Dit is mogelijk ook een voordeel van andere 
bewoners in de wijk. Wij willen de bezwaren van deze groep niet 
bagatelliseren. Een deel van de gebmikers van Sporthal de Wijert zal het 
verdwijnen van de sporthal om uiteenlopende redenen ervaren als een verlies. 
De enquete van Onderzoek en Statistiek Groningen wijst ook uit dat de 
gemiddelde tevredenheid bij bewoners van de Wijert over het aanbod van 
mogelijkheden van sport en ontmoeting daalt als de sporthal de Wijert 
verdwijnt. Een krappe meerderheid blijft echter van mening dat er ook in die 
situatie voldoende mogelijkheden blijven bestaan. Verder laat het onderzoek 
zien dat het aantal bewoners dat gebmik maakt van de sporthal relatief laag is 
en dat ook de frequentie waarmee zij gebmik maken van de sporthal relatief 
laag is. 
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Mulier rapport 
Het college heeft in 2012 onderzoek laten verrichten naar de te verwachten 
behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente Groningen tot aan het jaar 
2030. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut. Het Mulier 
Instituut constateert in het onderzoeksrapport dat er in 2016 een tekort 
ontstaat van een sporthal en dat dit tekort vanaf 2020 opioopt tot twee 
sporthallen. Dit tekort is door de renovatie van het sportcentmm Kardinge 
temggebracht tot een enkele hal. Met de realisatie van de spelhal in de MFA 
de Wijert en de eventuele bouw van een schoolsporthal bij het Gomams 
college neemt het totale zaaloppervlakte in de gemeente Groningen toe met 
vier zalen. Het zaaloppervlakte van een sporthal correspondeert met drie 
zalen. Vermeld moet worden dat deze analyse weliswaar opgaat voor de 
beschikbaarheid van trainingsaccommodaties, maar niet voor de 
beschikbaarheid van accommodaties die geschikt zijn voor het spelen van 
competitie door de grotere zaalsporten. 

Conclusie 
Alles overziend komen wij tot de volgende conclusies: 
1. Er is geen noodzaak om in de Wijert een sporthal te bouwen. Onderzoek 

en Statistiek Groningen heeft een representatief onderzoek uitgevoerd 
onder bewoners van de Wijert. Hierbij is ingezoomd op het bezoek van de 
huidige sporthal de Wijert en het draagvlak voor de plannen ten aanzien 
van een MFA in de Wijert en een sporthal bij het Europapark. Op basis 
van dit onderzoek concluderen wij dat er bij een deel van de burgers 
betrokkenheid is bij (het behoud van) sporthal de Wijert. Een krappe 
meerderheid van de bewoners van de wijk is echter van mening dat er 
voor hen in de nieuwe plannen voldoende mogelijkheden voor sport en 
recreatie blijven bestaan. Met de bouw van een schoolsporthal op de 
campus van het GomamscoUege nemen deze mogelijkheden voor sport en 
recreatie nog verder toe; 

2. Wij hebben met het onderzoek geen aanvullende 
(co)financieringsmogelijkheden gevonden voor de bouw van een sporthal; 

3. Een schoolsporthal lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren. Er wordt 
daarmee dan (deels) tegemoet gekomen aan de wensen van een aantal 
betrokkenen ten aanzien van sport en ontmoeting in de wijk. 

4. De financiering hiervoor zou dan uit het reguliere onderwijsbudget van de 
gemeente kunnen komen. Het GomamscoUege heeft hiervoor een 
aanvraag ingediend. Bij de aanvraagprocedure worden objectiveerbare 
criteria gehanteerd. Deze criteria zijn vastgelegd in de verordening 
onderwij shuisvesting. 

5. Wij kunnen naar verwachting in juni een indicatie geven over het te 
nemen besluit op de aanvraag die het Gomams college heeft ingediend. In 
het derde kwartaal van 2014 leggen wij een definitief besluit aan u voor. 

6. Dit tijdspad leidt bij het Gomarus college niet tot praktische bezwaren. 
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Wij adviseren de aanvraagprocedure af te wachten, voordat er een besluit 
wordt genomen over de realisatie van eventuele extra voorzieningen voor 
sport en ontmoeting in de Wijert. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
^r. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M.A. (M; 
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1. Inleiding 

De gemeente Groningen heeft besloten sporthal de Wijert een andere 
functie te geven. Een van de redenen hiervoor is dat de sporthal in de 
Wijert erg verouderd is. Door de verandering van functie zullen in de 
toekomst een aantal sporten of activiteiten niet meer plaatsvinden in de 
sporthal. Ook heeft de gemeente besloten om een nieuwe en moderne 
sporthal bij het Europapark te bouwen. 

Op de piek waar nu sporthal de Wijert staat komt een multifunctioneel 
gebouw. Hierin komen onder andere basisschool de Tamarisk, een 
kinderopvang en een spelhal. Het aantal uren dat de spelhal beschikbaar 
is verandert niet. De spelhal heeft in tegenstelling tot de huidige sporthal 
geen kantine en tribune, ook wordt de oppervlakte kleiner. De ruimte zal 
te klein zijn om wedstrijden te spelen voor zaalsporten zoals voetbal, 
hockey, basketbal en volleybal. De spelhal zal gebruikt kunnen worden 
voor trainingen van zaalsporten en voor gymles van scholieren. De 
dichtstbijzijnde sporthallen waar wedstrijden kunnen worden gespeeld 
voor de zaalsporten zijn; de sporthal in Corpus den Hoorn (1200 meter 
afstand) en de te bouwen sporthal bij het Europapark (1500 meter 
afstand). 

De gemeente Groningen heeft Onderzoek en Statistiek Groningen 
gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar het huidige gebruik van 
sportaccommodaties en buurtaccommodaties van de bewoners in de 
wijk de Wijert. 

Onderzoeksopzet 
Voor de enquete hebben we een steekproef getrokken van inwoners in 
de Wijert. We hebben bij het trekken van deze steekproef rekening 
gehouden met leeftijd en de leeftijdsopbouw in de wijk. We hebben 
vervolgens deze bewoners van de Wijert telefonisch benaderd om deel 
te nemen aan de enquete. 

Opbouw van het rapport 
Na de inleiding geven we in hoofdstuk 2 de resultaten van het onderzoek 
weer. Tot slot presenteren we in hoofdstuk 3 op basis van deze 
resultaten de conclusies van het onderzoek. 
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2. Resultaten 

2.1 De wijk de Wijert 

De redelijk grote wijk de Wijert bestaat uit twee delen. De Wijert-zuid is 
een relatief nieuwe, betere buurt met veel koopwoningen. De 
oorspronkelijke wijk de Wijert is het noordelijke deel. De Wijert is een 
typische jaren-zestigbuurt die voor een zeer groot deel bestaat uit 
blokken corporatieve portiekwoningen, gebouwd in zogenaamde 
stempelbouw. De laatste jaren zien we in een aantal straten nieuwe 
eengezinswoningen en appartementen verrijzen, zowel koop als huur. Er 
is een winkelcentrum en een behoorlijk aantal voorzieningen voor 
onderwijs, sport en sociaal-culturele activiteiten. Relatief veel van de 
wijkbewoners zijn boven de 65 jaar. Veel kinderen in de Wijert wonen in 
een eenoudergezin. Verder wonen er relatief veel mensen van niet-
westerse afkomst. 

Eens in de twee jaar vraagt Onderzoek en Statistiek Groningen burgers 
van de gemeente Groningen naar hun perceptie van leefbaarheid en 
veiligheid in de eigen woonomgeving. De resultaten hiervan presenteren 
we in de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor (L&V-monitor) \ 

In 2012 is het algehele oordeel over de wijk op het gebied van 
leefbaarheid onder het gemiddelde van de wijken in de stad gezakt. Het 
onderhoud en schoonhouden van de wijk is volgens de bewoners het 
belangrijkste probleem. De integratie van allochtonen zien meer 
bewoners als een belangrijk probleem dan gemiddeld in de stad. De 
kwaliteit van de woningen krijgt een relatief laag cijfer en er is veel 
verloedering, die in De Wijert de vorm heeft van rommel op straat. Het 
percentage bewoners dat tevreden is over het schoonhouden van de 
woonomgeving ligt dan ook onder het stadsgemiddelde. 

Als we kijken naar de sociale kant van De Wijert dan zien we een wijk 
onder het stadsgemiddelde. Dit geldt met name voor de mate van 
sociale samenhang, maar ook voor onderlinge hulp. Minder bewoners 
vertrouwen erop dat hun buren een oogje op hun woning houden als ze 
bijvoorbeeld een dagje weg zijn. En er zijn minder mensen bereid een 
zieke of gehandicapte buurtgenoot te helpen. 

Net als gemiddeld in de stad is de tevredenheid over voorzieningen voor 
kinderen en jongeren in De Wijert toegenomen. Voor het CJG ligt die 
zelfs boven het stadsgemiddelde. Ook de voorzieningen voor ouderen 
scoren blijvend grote tevredenheid, net als de Stip's^ en het aantal 
plekken in de wijk waar men zijn buurtgenoten kan ontmoeten. Over de 
winkels in de wijk zijn de bewoners zelfs het meest tevreden van de hele 

' Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2012 
• Steun- en informatiepunt in de wijk, voor wonen, welzijn en praktische ondersteuning 
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Stad. Dit zijn belangri jke voorz ien ingen voor de vele oudere bewoners in 
de wi jk . 

De inwoners van De Wi jer t beoordelen hun wi jk als ongeveer even vei l ig 
als de gemidde lde stadjer. De percentages die v inden dat de buurt erop 
vooru i t of erop achterui t is gegaan de laatste jaren zijn nagenoeg even 
hoog als gemidde ld in de stad. Ditzelfde geldt voor de verwacht ingen 
voor de toekomst van de wi jk . 

2.2 Achtergrondkenmerken 

We hebben de vragenl i js t , over sporthal de Wi jer t en andere 
spor taccommodat ies , voorge legd aan 300 bewoners van de Wi jer t . Van 
de respondenten is nagenoeg de helft man (48 procent). De 
respondenten zijn goed verdeeld over de verschi l lende 
leeft i jdscategorieen en hu ishoudssamenste l l ingen. Echter, de groep van 
65 jaar of ouder is overver tegenwoord igd . Nadere analyse wi js t uit dat 
de leeft i jden van deze respondenten evenwicht ig verdeeld zijn en lopen 
van 65 to t en met 92 jaar. Een overzicht van de respondenten op 
achtergrondkenmerken is te zien in onderstaande tabel. 

Tabel 2.1 Achtergrondkenmerken respondenten 

Achtergrondkenmerken 

Geslacht 

Man 

Vrouw * • " 

Totaal 

Leeftijd 

18-22 jaar 

23 - 27 jaar 

28-34 Jaar 

35-49 jaar 

50 - 64 jaar 

65 jaar of ouder 

Totaal 

Huishouden 

Alleenstaand 

Tweepereoonshuishouden zonder kinderen 

Tweepensoonshuishouden met kinderen 

Eenoudergezin 

^ -f̂ yViders 

../.-.ssS^fttaal 

Aantal 
respondenten 

144 

156 

300 

26 

34 

44 

51 

50 

95 

300 

78 

112 

91 

16 

3 

300 

Percentage 

48% 

52% 

9% 

11% 

15% 

17% 

17% 

32% 

26% 

37% 

30% 

5%, 

1% 
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2.3 Bezoek van verschillende accommodaties 

We hebben de respondenten gevraagd of zij sporthal de Wijert, andere 
sportaccommodaties of Multi Functioneel Centrum de Wijert (MFC) in 
het afgelopen jaar bezocht hebben. In onderstaande tabel is te zien dat 
vooral andere sportaccommodaties veel en sporthal de Wijert een stuk 
minder bezocht wordt door de bewoners van de Wijert. Van de 51 
bezoekers van de sporthal bezochten 29 niet enkel de sporthal, maar ook 
de kantine. 

Tabel 2.2 Bezoek verschillende accommodaties 

Bezoekers 

Sporthal de Wijert 

Kantine van sporthal de Wijert 

Andere sportaccommodaties 

MFC de Wijert -

Kantlne/horeca MFC de Wijert 

Aantai"" 
respondenten 

51 

~ 29 

~ 164 

87 

25 

Percentage'(van 
• totaal aantal 
respondenten) 

17% 

10%~ 

55% 

39% 

8% 

In tabel 2.3 hebben we het aantal unieke bezoekers uitgesplitst naar de 
verschillende accommodaties. In totaal bezoeken 217 van de 300 
respondenten (72%) sporthal de Wijert, MFC de Wijert of een van de 
andere sportaccommodaties. Van de 217 bezoekers hebben 28 bezoekers 
in het afgelopen jaar zowel sporthal de Wijert als een andere 
gemeentelijke sportaccommodatie bezocht. 

Tabel 2.3 Unieke bezoekers verschillende accommodaties 
Bezoekers Aantal 

respondenten 
(Percentage 

Alleen Sporthal de Wijert • 8 4% 

Sporthalide Wijert en ahders sportaccommodaties 28 13% 

Sporthal de Wijert en MFC de Wijert 5 ~̂  2% 

Alleen MFC de Wijert 40 18% 

MFC de Wijert en andere sportaccommodaties 32 15% 

Alleen andere sportaccommodaties 94 43% 

Sporthal de Wijert, MFC de Wijert en andere 10 - '• 5% 
sportaccommodaties 

Totaal •217 

In tabel 2.4 zijn de unieke bezoekers van sportaccommodaties te zien. 
177 van de 300 respondenten (59%) bezoeken sporthal de Wijert, andere 
sportaccommodaties of beiden. 

11 
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Tabel 2.4 Unieke bezoekers sporthal de Wijert en andere sportaccommodaties 
Bezoekers Aantal Percentage 

Alleen Sporthal de Wijert - 13 ' " 7%~ 

Alleen andere sportaccommodaties 126 71% 

Sporthal de Wijert en anders sportaccommodaties . 38 21% 

Totaal 177 

2.4 Bezoek sporthal en kantine de Wijert 

Van de 300 respondenten hebben 51 personen sporthal de Wi jer t 
bezocht in het afgelopen jaar. Dit komt neer op 17 procent van de 
steekproef, 1 op de 6 bewoners. De meeste van hen bezoeken de 
sporthal minder dan 1 keer per maand (zie tabel 2.5). 

In eerder onderzoek naar alle gemeentelijke sporthallen uit 2012 is ook 
gevraagd naar het bezoek van sporthal de Wijert. Van de leden van het 
Stadspanel die sporthallen hadden bezocht, had 21 procent sporthal de 
Wijert bezocht. Dit aantal ligt dicht bij het aantal bezoekers van andere 
sporthallen in dit onderzoek (15%) tot 30%). 

i; Aantal ,-• _;.Percerrtage 
respondenten 

Tabel 2.5 Frequentie bezoek sporthal de vyijert 

iBezoek sporthal de Wijert -> . ' i 

Meerdere keren per week • 4 8% 

1 keer per week 12 24% 

1 keer per twee weken , . : 4 - 8% 

1 keer per maand 4 8% 

'Minder dan 1 keer per maand 27 53% 

Totaal 51 

De meeste bezoekers komen in de sporthal omdat ze er zelf een sport 
beoefenen (29 respondenten) of ze komen er als toeschouwer 
(25 personen), zie tabel 2.6. 

12 



es 
Tabel 2.6 Reden bezoek sporthal de Wijert 

Reden bezoek 
Aantal Percentage 

respondenten 

Sporter 29 57% 

Toeschouwer/bezoeker bij sport 25 49% 

Ouder van kind (ophalen/brengen) 8 16% 

Toeschouwer/bezoeker bij andere activiteiten 2 4% 

Kantlnebezoek 2 4% 

Anders 2 4% 

Totaal 51 
* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 
percentages groter dan 100. 

Vervolgens hebben we de respondenten gevraagd welke sport ze in de 
sporthal beoefenen. Korfbal , zaalvoetbal en badmin ton zijn het meest 
genoemd (zie tabel 2.7). 

Tabel 2.7 Sport in sporthal de Wijert 
Aantal Percentage 

respondenten 

Korfbal 11 22% 

Zaalvoetbal 9 18% 

Badminton 8 16% 

Gymnastiek/turnen 6 12% 

Voetbal 6 12% 

Volleybal 6 12% 

Basketbal 4 8% 

Hockey 3 6% 

.l<rljgskunsten/vechtsport 3 6% 

Ballet, aerobic, dans , 2 4% 

Schoolsport 1 2% 

Handbal 1 2% 

Anders 3 6% 

Totaal 50 
* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 
percentages groter dan 100. 

De kantine van de sporthal we rd in het afgelopen jaar door 29 van de 51 
bezoekers bezocht (zie tabel 2.8). De meeste bezoekers komen er minder 
dan 1 keer per maand (14 respondenten). 
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Aantal 
respondenten 

0 0% 

5 17% 

4 14% 

6 21% 

14 , , ,48% 

29 ,<vJc 
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Tabel 2.8 Frequentie bezoek kantine 

Bezoek kantine sporthal de Wijert 

Meerdere keren per week 

1 keer per week > ; 

1 keer per twee weken 

1 keer per maand 

jMirider dan i keer per maand 

Totaal • ,. ; „ 

De bezoekers van de kantine geven aan dat ze er komen nadat ze zelf 
hebben gesport (18 respondenten) of nadat ze de sporthal hebben 
bezocht als toeschouwer (16 respondenten) , zie tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Reden bezoek kantine 
Aantal Percentage 

Reden bezoek _ ,„ . 
respondenten 

Sporter 18 62% 

Toeschouwer/bezoeker bij sport 16 55% 

Ontmoetingspiek 2 7% 

Toeschouwer/bezoeker bij andere activiteiten 1 3% 

jTotaaj;"; • 29 „ 
* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 
percentages groter dan 100. 

2.5 Bezoek M F C de Wijert 

Ongeveer een derde van de bewoners (87 personen, 29%) heeft in het 
afgelopen jaar MFC de Wi jer t bezocht. MFC de Wi jer t kent verschi l lende 
funct ies. In onderstaande tabel is te zien hoe vaak bezoekers in MFC de 
Wi jer t komen en voor welke act ivi tei ten ze komen. 

Tabel 2.10 Frequentie bezoek MFC de Wijert 

Bezoek MFC de Wijert 
Aantal 

respondenten 

Meerdere keren per week 1 1% 

1 keer per week 16 18% 

1 keer per twee weken 5 6% 

1 keer per maand • 18 \ r; 21% 

Minder dan 1 keer per rnaand 60 69% 

Totaal : 87 
* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 
percentages groter dan 100. 
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Tabel 2.11 Reden bezoek MFC de Wijert 

1 I •,. ~. - . -. \ V f - JS. A 'Aantal Percentage j 
'Verband bezoek andere MFC be Wijert ' ~ j : - ~ 

. . \ • , r » respondenten 

Recreatie (dans, spel, cursus) - 42 48% 

Ontmoeting (horeca/kantine, eten) 25 29% 

Ondersteuning (MJD, juridisch spreekuur) 20 23% 

Als begeleider/ouder (kinderactiviteiten) - 13 , 15% 

Vergaderingen/. _ 8 9% 

Vrijwilligerswerk ^ 3 3% 

Totaal , 87 
* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 
percentages groter dan 100. 

2.6 Bezoek andere spor taccommodat ies 

W e hebben de respondenten gevraagd naar het bezoek van andere 
spor taccommodat ies . Meer dan de helft van de ondervraagden bezoekt 
andere spor taccommodat ies in de gemeente Gron ingen; 164 personen 
(55%). Zij bezoeken de andere gemeentel i jke spor taccommodat ies 
geregeld; de helft komt minstens 1 keer per week in een 
spor taccommodat ie (zie tabel 2.12). 

Tabel 2.12 Frequentie bezoek andere sportaccommodaties ^ _ 
, . - '. Ajin\a\ Percentage 
i: Bezoek andere sportaccommodaties respondenten 

Meerdere keren per week 43 26% 

1 keer per week 41 25% 

1 keer per twee weken , 14 9% 

1 keer per maand -, 17% 

Minder dari 1 keer per maand 38 23% 

Totaal 164 

Bijna drie kwart van deze bezoekers komt als sporter naar een andere 
spor taccommodat ie , zie tabel 2.13. Ruim een derde als toeschouwer of 
bezoeker. 
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Tabel 2.13 Reden bezoek andere sportaccommodaties 
D .J u 1 J . , . Aantal Percentaae 
Reden bezoek andere sportaccommodaties ' • 

. rl - f I ' > - ; r^Pondenten j j , 

Sporter 118 72% 

Toeschouwer/bezoeker bij sport 58 35% 

Trainer, coach of begeleider 5 3% 

Toeschouwer/bezoeker bij andere activiteiten 3 2% 

Ariders - ' 5 3% 

Totaat 164 
* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 
percentages groter dan 100. 

In tabel 2.14 op de vo lgende pagina is te lezen voor welke spor ten men 
de andere spor taccommodat ies bezoekt, het meest genoemd worden 
voetbal en zwemmen . 

2 i 
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Tabel 2.14 Sport in andere sportaccommodaties 

Sport 

Voetbal , 

Zwemmen' 

Fitness 

Ballet, aerobic, dans 

Basketbal 

Volleybal 

Tennis 

Badminton 

Zaalvoetbal 

GymnastiekAurnen 

Korfbal 

Schaatsen 

Atletiek 

Squashen 

Schoolsport 

Hockey 

Krijgskunsten/vechtsport 

Tafeltennis 

Yoga/meditatie 

Handbal 

Anders 

Weet niet 

Totaal 
* Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, daardoor is de som van de 
percentages groter dan 100. 

Aantal Percentage 

ipondenten 

38 23% 

36 • 22% 

22 13% 

20^ 12% 

13 8% _ 

13 8% 

9 5% 

8 5% 

7 4% 

6 4% 

6 4% 

5 3% 

3 2% 

3 ~- 2% 

2 1% 

2 1%~ 

2 1% 

2 1% 

2 1% 

1 , 1% 

8 5% 

1 1% 

164 

2.7 Leeftijden bezoekers 

In de f iguur 2.1 laten w e de leeft i jden zien van de verschi l lende 
bezoekers van Sporthal de Wi jer t (51 bezoekers), de kantine van sporthal 
de Wi jer t (29 bezoekers), MFC de Wi jer t (87 bezoekers) en de andere 
spor taccommodat ies (164 bezoekers).De sporthal en de kantine w o r d e n 
voora l bezocht door bezoekers in de leeft i jd van 35 to t 49 jaar. Deze 
leef t i jdsgroep bezoekt ook het Mul t i Functioneel Cen t rum, maar de 
grootste groep bezoekers van het MFC zijn 65 jaar of ouder. De andere 
spor taccommodat ies in de gemeente Groningen w o r d e n voora l door 
bezoekers van 28 to t 49 jaar bezocht. 
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j r 2.1 Leeftijd van de bezoekers 

Sporthal Kantine sporthal MFC Andere sport 
accommodaties 

• 17 Jaar of jonger 

• 18-22 Jaar 

• 23-27 Jaar 

• 28-34 Jaar 

• 35-49 Jaar 

• 50-64 Jaar 

» 65 jaar of ouder 

2.8 Mogelijkheden voor sport en ontmoeting in de buurt 

De respondenten hebben aangegeven hoe zij de mogelijkheden voor 
sport en ontmoeting in de buurt op dit moment waarderen. Daarna 
hebben we ze ingelicht over de plannen van de gemeente met de 
sporthal en de bouw van de nieuwe sporthal in het Europapark. 

Vervolgens hebben we de respondenten nogmaals gevraagd om, voor 
de nieuwe situatie, de mogelijkheden voor sport en ontmoeting in de 
buurt te waarderen. De resultaten zijn te zien in figuur 2.2. Ongeveer 
10% tot 20% van de respondenten heeft aangegeven niet te weten of er 
voldoende mogelijkheden tot sport en ontmoeting zijn. 

In de huidige situatie vindt ongeveer 80% dat er voldoende 
mogelijkheden voor sport en ontmoeting in de wijk zijn. In de nieuwe 
situatie wanneer er sprake is van een spelhal en een nieuwe sporthal in 
de Europapark vindt ongeveer 60% dat er voldoende mogelijkheden voor 
sport en ontmoeting in de wijk zijn. Een verschil van 20% in de 
waardering van de huidige en de nieuwe situatie. 
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Figuur 2.2 Mening over mogeiijkheden in de buurt 

m Helemaal mee eens m Mee eens m Niet mee eens BI Helemaal niet mee eens 

Er zi|n voidoende mogelijkheden om sport te beoefenen in 
de buurt 

Er zijn voldoende niogelijkheden voor ontmoeting in de 
buurt 

Er zijn voldoende mogeiijkheden om sport te beoefenen in 
de buurt • 

€r zijn voidoende mogelijkheden voor ontmoeting in de 
buurt '. ' 

25% 50% 75% 100% 

De respondenten konden een toelichting geven op de stellingen over de 
mogelijkheden tot sport en ontmoeting in de huidige situatie. Er hebben 
13 respondenten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De uitkomsten 
presenteren we in tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Hoe ziet u de mogelijkheden in de huidige situatie? 

Er zijn te weinig plekken voor ontmoeting 5 

Er ontbreekt een betaalbare sportschool 3 

Geen mogelijkheid omte zwemmen 1 

Erzijn voldoende nrTpgeJijkheden, maar het is te duur 1 

tn heel Qronirjgenrzuid 2 

: bê ĥMidige.sport.ĥ ^ is deprimerend 1 , Si§> 

Ook was er de mogelijkheid om een toelichting te geven op de stellingen 
over de mogelijkheden tot sport en ontmoeting in de geschetste nieuwe 
situatie. In totaal hebben 70 respondenten van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Van de 70 respondenten die een toelichting hebben gegeven, 
gaven slecht 5 een positieve opmerking. 
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De overige opmerkingen waren negatief of kritisch. In totaal zijn 29 
opmerkingen geplaatst over het verdwijnen van een sociale functie, 44 
opmerkingen zijn negatief over de afstanden en 8 zijn negatief over de 
kosten van de nieuwe plannen. 

Tabel 2.16 Hoe ziet u de mogelijkheden in de geschetste toekomstige situatie? 

Verdwijnen van sociale functie 

Nadeeldaterindespelhalgeenkantineoftribuneis 22 
Europapark is massaaf en onpersoonlijk S 
Verdwijnen van sporthal is slecht voorde wijk 2 

Afstand , , ^ 
rOeafetaod naar het Europapark iste groot 18 
^Wedstrijden horen ookjndewijjc plaats te vinden 15 
Afstandvoorat slecht voorouderen en kinderen 11 

Kosten 
I'Geld rnoet gaan naar renovatie huidige sporthal 6 
Moeilijk en duur parkeren bij Europapark 2 

2.9 Leeftijd en sporten in de wijk 

In figuur 2.2 hebben we per leeftijdsgroep de uitkomsten weergegeven. 
De respondenten hebben aangegeven in hoeverre ze het eens zijn met 
de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn om sport te beoefenen in 
de buurt. De uitkomsten zijn zowel voor de huidige als voor de nieuwe 
situatie weergegeven. 

Een aantal respondenten heeft aangegeven niet te weten of er in de 
huidige of toekomstige situatie voldoende mogelijkheden tot sporten 
zijn. In de groep van 65 jaar of ouder geeft ongeveer 20% tot 25% aan dit 
van de nieuwe situatie nog niet te weten. Ongeveer 20% van de groep 
van 23 tot 27 jaar geeft aan in zowel de huidige als de nieuwe situatie 
niet te weten of er voldoende mogelijkheden zijn. Bij de overige groepen 
is er ongeveer 10% die aangeeft in beide situaties niet te weten of er 
voldoende mogelijkheden zijn. 

Verder valt op dat alle respondenten behalve die in de leeftijd van 23 tot 
27 jaar in de nieuwe situatie negatiever zijn over de mogelijkheden tot 
sporten dan in de huidige situatie. 

20 



BS 
Figuur 2.2 Mening over mogelijkheden voor sport in de buurt naar leeftijd 
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Stelling: Erzijn voldoende mogelijkheden om sport te beoefenen in de buurt 

Figuur 2.3 op de volgende pagina geeft de uitkomsten weer op het 
gebied van de mogelijkheden voor ontmoeting. 

Een aantal respondenten heeft aangegeven niet te weten of er in de 
huidige of toekomstige situatie voldoende mogelijkheden zijn. Ongeveer 
10% tot 20% van de respondenten zegt niet te weten of er in de huidige 
of nieuwe situatie genoeg mogelijkheden tot ontmoeting in de wijk zijn. 
Van de 18 tot 22 jarigen weet zelfs 30% het in beide situaties niet. 

Verder valt op dat ook hier alle respondenten, behalve die in de leeftijd 
van 23 tot 27 jaar, negatiever zijn over de mogelijkheden tot ontmoeting 
in de nieuwe situatie dan over de mogelijkheden in de huidige situatie. 
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Figuur 2.3 Mening over mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt naar leeftijd 
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Stelling: Er zijn voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt 

2.10 Huishoudsamenstelling en sporten in de wijk 

We hebben vervolgens gekeken naar de huishoudsamenstelling en de 
waardering van de mogelijkheden tot sporten, zie figuur 2.4 op de 
volgende pagina. 

De twee persoonshuishoudens met kinderen en de eenoudergezinnen 
geven het minst vaak aan niet te weten of er voldoende mogelijkheden 
zijn in de nieuwe situatie en de twee persoonshuishoudens met kinderen 
ook voor de huidige situatie. 

Het valt op dat vooral de eenoudergezinnen negatief zijn over de 
mogelijkheden tot sport in de nieuwe situatie. Van deze groep is 75% het 
niet eens met de stelling dat er in de geschetste nieuwe situatie 
voldoende mogelijkheden zijn voor sport. 
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Figuur 2.4 Mening over mogelijkheden voor sport in de buurt naar 
huishoudsamenstelling 
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Stelling: Erzijn voldoende mogelijkheden om sport te beoefenen in de buurt 

2.11 Huishoudsamenstelling en ontmoeting in de wijk 

Vervolgens hebben we bekeken hoe de respondenten vanuit 
verschillende huishoudsamenstellingen aankijken tegen de 
mogelijkheden tot ontmoeting (zie figuur 2.5). In de nieuwe situatie zien 
we geen opvallende verschiiien tussen de verschillende groepen. Wel 
valt op dat de tweepersoonshuishoudens met kinderen het minst 
ontevreden zijn in de nieuwe situatie. 

Bij de alleenstaanden en de eenoudergezinnen geeft ongeveer 15% aan 
in beide situaties niet te weten of er voldoende mogelijkheden tot 
ontmoeting in de wijk zijn, bij de overige groepen is dit 20% tot 25%. 
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Figuur 2.5 Mening over mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt naar 
huishoudsamenstelling 
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Stelling: Er zijn voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt 

2.12 Bezoek van de accommodaties en sporten in de wijk 

We hebben gekeken naar de bezoekers van de verschillende 
sportaccommodaties en naar de waardering van de mogelijkheden tot 
sporten. We hebben gekeken of de respondenten die het afgelopen jaar 
de accommodaties hebben bezocht meer of minder tevreden zijn over de 
mogelijkheden om te sporten in de wijk in de huidige situatie en in de 
toekomstige situatie. 

Bij de sporthal de Wijert zien we nauwelijks verschiiien in de waardering 
tussen de mensen die wel en de mensen die niet de sporthal bezoeken. 
Bij de bezoekers van de kantine zien we deze verschiiien wel. De 
respondenten die de kantine bezoeken zijn negatiever over de huidige en 
de nieuwe situatie dan de respondenten die de kantine niet bezoeken. De 
respondenten die andere sportaccommodaties bezoeken zijn het vaker 
eens met de stelling dat er voldoende mogelijkheden tot sport zijn in de 
nieuwe situatie. Ook de bezoekers van het MFC zijn duidelijker negatief 
over de mogelijkheden in de nieuwe situatie dan de respondenten die 
het MFC niet bezoeken. 
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Figuur 2.6 Mening over mogelijkheden voor sport in de buurt en bezoek 
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Stelling: Er zijn voldoende mogelijkheden om sport te beoefenen in de buurt 2.13 Bezoek van de accommodaties en ontmoeting in de wijk 

Tot slot hebben we gekeken of respondenten die gebruik maken van de 
accommodaties in de Wijert het meer of minder eens zijn met de stelling 
dat er in de huidige en nieuwe situatie genoeg mogelijkheden in de wijk 
zijn voor ontmoeting. Voor de bezoekers van sporthal de Wijert zien we 
zo goed als geen verschiiien tussen de groep die de sporthal bezoekt en 
de groep die de sporthal het afgelopen jaar niet heeft bezocht. De 
bezoekers van de kantine zijn positiever over de mogelijkheden tot 
ontmoeting in de huidige situatie. In de nieuwe situatie valt de kantine 
weg en dit verklaart hun ontevredenheid over de nieuwe situatie. Bij de 
overige groepen zien we nauwelijks verschiiien. 
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Figuur 2.7 Mening over mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt en bezoek 
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Stelling: Er zijn voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt 
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3. Conclusies 

Ruim twee derde van de ondervraagden bezoekt sporthal de Wijert, MFC 
de Wijert of andere sportaccommodaties in de gemeente Groningen. 
Sporthal de Wijert is in het afgelopen jaar door 51 van de 300 
respondenten bezocht. De sporthal en andere sportaccommodaties 
worden voomamelijk bezocht om zelf te sporten en/of om anderen die 
sporten aan te moedigen. In vergelijking met het aantal personen dat 
andere sportaccommodaties bezoekt, is het bezoek aan sporthal de 
Wijert gering. Van de bezoekers aan de sporthal heeft iets meer dan de 
helft in het afgelopen jaar de kantine bezocht. Het Multifunctioneel 
Centrum (MFC) de Wijert wordt iets meer bezocht dan de sporthal; iets 
meer dan een derde van de ondervraagden heeft in het afgelopen jaar 
MFC de Wijert bezocht. 

Over het huidige aanbod van mogelijkheden voor sport en ontmoeting is 
de meerderheid van de ondervraagden tevreden. Wanneer de situatie 
verandert en sporthal de Wijert niet meer in gebruik zal zijn, is een groot 
deel minder tevreden over de mogelijkheden. Zij vinden dat er dan 
onvoldoende mogelijkheden zijn om te kunnen sporten en elkaar te 
ontmoeten. Echter, een krappe meerderheid vindt dat er dan nog 
voldoende mogelijkheden blijven bestaan. De mening verschiit per 
leeftijdscategorie. De respondenten in de categorie tussen de 23 en 27 
jaar zien zelfs meer mogelijkheden in de nieuwe situatie. In verhouding 
met de totale groep zien vooral bewoners tussen de 50 en 64 jaar en 
ouder dan 65 jaar de mogelijkheden afnemen in de nieuwe situatie. Ook 
zien we een duidelijk verschil als we kijken naar de samenstelling van de 
huishoudens. Vooral eenoudergezinnen zijn het niet eens met de stelling 
dat er in de nieuwe situatie voldoende mogelijkheden tot sport zijn. 

Een duidelijk verschil zien we bij de bezoekers van de kantine in de 
sporthal. De respondenten die de kantine bezoeken zijn negatiever over 
de huidige en de nieuwe situatie dan de respondenten die de kantine 
niet bezoeken. Ook de bezoekers van MFC de Wijert zijn duidelijk 
negatiever over de mogelijkheden in de nieuwe situatie dan de 
respondenten die de MFC niet bezoeken. 

In de toelichting geven respondenten aan dat ze ontevreden zijn dat de 
sociale functie van de kantine en de sporthal in hun wijk wegvalt in de 
toekomst. Ook zijn ze ontevreden omdat er in de wijk geen wedstrijden 
meer gespeeld kunnen worden. Het grootste nadeel vinden ze de afstand 
tot de nieuwe sporthal. 

Ondanks dat sporthal de Wijert niet veel bezocht wordt door de 
bewoners heeft het sluiten van de sporthal gevolgen voor de beleving 
van mogelijkheden in de wijk. De meerderheid vindt nog wel dat er in de 
toekomstige situatie voldoende mogelijkheden in de buurt zijn, maar dit 
is een kleine meerderheid. 
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