
Nr. Soort BRIN School Adres Voorziening Omschrijving Raming Schouw
492668 PO 16ZZ 

GYM
Joseph Meidoornlaan 1 Voorbereidingskrediet 

vervangende 
nieuwbouw gymzaal

Vervangende nieuwbouw 
gymzaal op eigen perceel

nee

492662 PO 17AM 
GYM

Cortendijck Beryldijk 113 Vervangende 
nieuwbouw gymzaal

Vervangende nieuwbouw 
gymzaal 

nee

Cortendijck beschikt momenteel niet over een eigen gymzaal en sport nu bij d'n Dijck. Scholen Klaverweide en Saffier sporten aan de Jadedijk. De aanvraag voor de vervangende nieuwbouw van een 
gymzaal op het terrein van Cortendijck is ter vervanging van de gymzaal aan de Jadedijk. Aan deze gymzaal is echter recent nog onderhoud gepleegd. Er is daarom, kijkend naar de staat van het 
pand, geen directe aanleiding om een nieuwe gymzaal voor Cortendijck toe te kennen. Daarbij is gymzaal d'n Dijck erg dichtbij het terrein van Cortendijck. Bij een nieuwe gymzaal op dit terrein zouden 
er twee gymzalen zeer dichtbij elkaar staan. Daarbij speelt ook dat de leerlingen van basischool de Kroevendonk geen gebruik meer maken van d'n Dijck omdat zij nu een eigen gymzaal hebben. 
Wanneer ook Cortendijck geen gebruik meer maakt van d'n Dijck, komt deze accommodatie nog verder onder druk te staan. Ook o.b.v. de verordening is de toekenning niet gerechtvaardigd. Uit de 
prognose van 2021 blijkt namelijk dat er de komende 15 jaar onvoldoende leerlingen aanwezig zullen zijn. Verder geldt ook hier dat de gymzalen in de gemeente in een breder perspectief bekeken 
zullen worden in het aankomend IHP. 

KPO school Joseph heeft een aanvraag ingediend voor een voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw van de eigen gymzaal. De reden voor de aanvraag is dat het pand verouderd is en 
niet meer voldoet aan de huidige normen voor gymzalen. Deze redenen zijn echter niet voldoende om de huidige gymzaal op dit moment te vervangen, omdat de staat van de gymzaal geen directe 
aanleiding is voor vervanging. Daarbij speelt het feit dat er in het aankomend IHP gekeken zal worden naar de huidge gymaccomodaties binnen de gemeente. Hierin zal gekeken worden welke 
gymzalen eventueel toe zijn aan vervanging.
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