
 

MEMO 
 
Voor : Gemeenteraad, Fractie PRO Sliedrecht, de heer Pauw 

 
Van : Wethouder Bijderwieden 
 

Datum : 27 januari 2023 
 
Betreft : Beantwoording technische vervolgvragen van de heer T. Pauw (PRO Sliedrecht), 

  d.d. 25 januari 2023 inzake de beantwoording van 12 januari 2023 betreffende de  
  Lockhorst.  

 
 
Wij danken u voor de beantwoording op onze 2de serie vragen aangaande Sportlaan 1. Na het 
debat van gisteren over IKC Valkweg inclusief Sporthal en de bijdrage van de fractie van de PvdA 

over de In Q2-2023  te organiseren beeldvormende vergadering over van het  
Ontwikkelperspectief Sportaccomodaties is het voor de fractie van PRO Sliedrecht niet helder 

meer wat nu de stand van zaken is. Vandaar de aanvullende vragen.  
   
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vervolgvragen van 25 januari 2023 inzake 

de beantwoording van 12 januari 2023 betreffende de Lockhorst. 
 
Inleiding:  Sportlaan 1 bestaat globaal uit 4 gedeelte Zalencentrum met vergaderzalen, 

Brasserie, Zwembad en een Sporthal  

1. Hebben wij nu goed begrepen dat de sporthal buiten de eventuele sloopplannen valt 
indien er in 2028 een viaduct gaat worden aangelegd? 

De gevolgen van de aanleg van de noord-zuid verbinding in 2028 voor het gehele 
complex de Lockhorst worden in beeld gebracht. Het is nu dus nog onduidelijk of de 
sporthal, het zalencentrum en de brasseriel eventueel buiten de sloopplannen vallen. 

2. Indien dat zo is zijn er dan nog meer delen van het huidige pand die blijven staan? 

Zie beantwoording vraag 1. 

3. Indien dit niet zo is klopt het dan dat het door u gegeven antwoord op vraag 3 (vragen 
serie 2) het af te boeken bedrag van 2,9 miljoen euro in 2028 inderdaad moet worden 
afgeschreven voor de sloop van het gehele pand inclusief zalencentrum. sporthal, 
zwembad en brasserie? 

Ja, dat klopt. Het af te boeken bedrag van 2,9 miljoen euro in 2028 heeft betrekking op 
het gehele complex de Lockhorst. 


