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Betreft: Stand van zaken renovatie gymzaal Poortugaal en sporthal Rhoon 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Vorig jaar zomer heeft u besloten tot renovatie van gymzaal Poortugaal, sporthal Rhoon en 

nieuwbouw voor gymzaal Rhoon (“Basis op Orde: Binnensportaccommodaties Poortugaal en Rhoon”). 

Over de stand van zaken voor nieuwbouw van gymzaal Rhoon heeft u onlangs een 

raadsinformatiebrief ontvangen.  Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van 

zaken van de renovatie van gymzaal Poortugaal en sporthal Rhoon.  

  

KERNBOODSCHAP 

Gymzaal Poortugaal 

Na een grondige verbouwing kan vanaf 8 augustus 2017 de gymzaal weer in gebruik worden 

genomen. Een paar praktische zaken moeten nog worden geregeld.  

 

Sporthal Rhoon 

Vanaf 21 augustus 2017 wordt de binnenkant van de sporthal onderhanden genomen. Door beperkte 

toelevering van materialen kunnen de werkzaamheden jammer genoeg pas ná de zomervakantie 

beginnen, dat hadden we liever anders gezien. Volgens de planning zijn de werkzaamheden op 1 

oktober aanstaande zover zijn afgerond dat de sportzaal weer kan worden gebruikt. Gefaseerd zullen 

de kleedkamers en het sanitair worden vernieuwd en de kantine opgefrist. Eind oktober is de sporthal 

dan helemaal af.  

 

TOELICHTING 

Gymzaal Poortugaal 

De renovatie is volgens plan verlopen. Zo zijn de sanitaire voorzieningen geheel vernieuwd, zijn de 

kleedkamers opgeknapt, is er een nieuwe sportvloer gelegd en is er een invalidentoilet gerealiseerd. 

Ook is er aandacht besteed aan duurzaamheid. De verlichting is vervangen voor Led-verlichting. 

Een paar praktische zaken moeten nog worden geregeld: een grote schoonmaakronde zodat alle 

bouwstof weg is, de nieuwe sleutels moeten worden verdeeld via het sluitplan, de toestellen worden 

teruggeplaatst in de nieuwe toestellenberging en de toestellen moeten nog worden gekeurd.  
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Sporthal Rhoon 

Het dak is net voorzien van zonnepanelen en de nieuwe sportvloer is ook al uitgeprobeerd. Aan de 

binnenkant gaat een hoop gebeuren. Zo worden in de sporthal de wanden afgewerkt en komt er een 

nieuw plafond. Alle verlichting wordt in het kader van duurzaamheid vervangen voor Led verlichting. 

De tribune wordt vervangen en alle wanden worden geschilderd. De kleedkamers en de sanitaire 

voorzieningen worden volledig vernieuwd en de kantine krijgt een opfrisbeurt. Kortom de sporthal 

wordt geheel in een nieuwe jas gestoken. 

 

CONSEQUENTIES 

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om verenigingen elders onder te brengen gedurende de 

renovatie. Voor de scholen kunnen wij helaas geen alternatief bieden. Alle gebruikers zijn hierover 

geïnformeerd.  

 

VERVOLG 

Na afronding van de werkzaamheden worden de binnensportaccommodaties feestelijk geopend.  

 

BIJLAGEN 

Nvt  
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de locosecretaris, de locoburgemeester, 

  

Dick Mol Marco Goedknegt 

 

 


