GEZAMELIJKE NIEUWSBRIEF 2
Gemeente Raad akkoord met plannen Deinum

Skimerewei

In de raadsvergadering van 28 augustus 2014 heeft de
gemeente raad van gemeente menameradiel ingestemd
met de plannen zoals deze in februari 2014 grotendeels
zijn gepresenteerd in It Holt voor Deinum. De
raadsleden vinden allemaal dat Deinum op geweldige
wijze gebruik maakt van de kansen die er liggen
vanwege de gebiedsontwikkeling nu de Haak om
Leeuwarden wordt gerealiseerd. “Deinum wordt het
mooiste dorp van onze gemeente!”.
Het groene licht van de raad betekent dat de
gereserveerde gelden daadwerkelijk ook mogen worden
aangewend voor het nieuwe sportcomplex.

Omdat straks ook onze leden gebruik gaan maken van het
nieuwe fietspad bij de Skimerwei toch even stil staan bij dit
succesje voor Deinum.
Op ludieke wijze is er in april 2014 jl. aandacht gevraagd
voor de fietsonveilige Skimerwei. Gedeputeerde Poepjes
zag de onveilige situatie wel in, maar durfde geen enkele
toezeggingen te doen. Wat eerder in het informele circuit al
bekend was, is op dinsdag 19 augustus 2014 oﬃcieel
bevestigd, GS van provinsje Fryslân heeft ingestemd met
fietspad naast de Skimerwei (super!).

Stichting Beheer Sportaccommodatie (SBS)

Werkgroepen

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al verteld waarom
er een SBS zal komen. De SBS wordt de toekomstige
eigenaar van het sportgebouw en zal de velden van de
gemeente huren en ter beschikking stellen aan de sport
in Deinum (Omni?).
Wij hebben Tjeerd Baarda, Johannes de Boer en ErikJan Wijnstra bereid gevonden om als eerste bestuur
zitting te nemen in de SBS. De SBS zal binnenkort via
een notariële akte worden opgericht.

Om de realisatie van de Omni-vereniging verder te
onderzoeken zijn inmiddels de onderstaande werkgroepen
opgezet: Financiën, Sponsoring, Identiteit,
Communicatie, Organisatie en Accommodatie.
Wij hebben binnen onze verenigingen al een aantal leden
bereid gevonden om in een werkgroep zitting te nemen.
Hierbij nogmaals een dringende oproep voor
dorpsgenoten om mee te denken in 1 van de
werkgroepen. Eind september 2014 willen wij via een
gezamenlijke aftrap de leden van de werkgroepen informeren
over de voortgang naar een Omni-vereniging en hoe
belangrijk de bijdrage van de werkgroepen zal worden in het
dichter bij elkaar brengen van onze verenigingen.

Bouwteam sportgebouw
Op 10 juli 2014 was het startoverleg verplaatsing sportaccommodatie onder regie van de gemeente. Het gaat hierbij
expliciet om het sportgebouw. De velden maken onderdeel uit van de plannen van de gehele gebiedsontwikkelingen
waarvoor de provinsje ook gelden bijdraagt. Het sportgebouw is een ‘onderdeel’ dat los van het grote heel zal worden
gefinancierd en uitgevoerd (opdrachtgever gemeente menameradiel).
De gemeente heeft Sjoerd Veltman van Grontmij als procesbegeleider aangesteld. Primaire taak van Sjoerd is sturing
geven aan het proces bouwen sportgebouw, het bewaken van de voortgang, zorgen dat op de juiste momenten de
juiste beslissingen worden genomen. Daarbij zal Sjoerd leiding geven aan de werkgroep die wordt gevormd om het
proces vorm te geven. In deze werkgroep zitten vooralsnog Sjoerd Veltman, Tjeerd (SBS), Johannes (SBS) Erik-Jan
(SBS), Anne en Assuerus namens dorpsbelang.
In het proces zal een aantal documenten worden opgesteld, waarbij in eerste instantie de focus ligt op het opstellen
van een Programma van Eisen. Dit wordt in overleg met alle partijen door Grontmij opgesteld.
Bouwmethode: het heeft in eerste instantie de voorkeur om te bouwen via de zogenaamde Design and Build methode.
Dat wil zeggen dat 3 a 5 partijen op uitnodiging wordt gevraagd om een ontwerp te maken en daarbij inschrijving te
doen. Het Programma van Eisen moet leiden tot een bestek waaraan deze partijen zijn gebonden. Er zal dan een
commissie worden gevormd die de plannen beoordeelt.
Voor de bouw is een budget beschikbaar op basis van kengetallen (benodigde m3 en verrekenprijs). Zoals gezegd is de
gemeente opdrachtgever met als doel dat gebouw en liefst ook de velden geprivatiseerd worden en in dat geval
worden overgedragen aan de Stichting Beheer Sportaccommodatie.
Om de voorbereiding van de bouw te begeleiden wordt een bouwteam gevormd. In dit bouwteam zitten vooralsnog
Sjoerd Veldman (Grontmij), Jan Arnoldus Boom (gemeente), Peter Helmus (gemeente) en de accommodatie commissie
van de sportverenigingen. De 1ste bijeenkomst staat op 17 september a.s.
De werkgroep en bouwteam hebben vanzelfsprekend ook gezamenlijke overleggen
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