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Graag nodigen wij u en/of uw leden uit voor een werkbijeenkomst in het kader van het 
locatieonderzoek voor de nieuwe sporthal in Ruurlo. 
 
Op 16 maart 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Berkelland de ruimtelijke en functionele 
uitgangspunten voor een nieuwe sporthal vastgesteld. Dat houdt in dat de afmetingen van de 
sporthal vaststaan, maar de locatie nog niet. De gemeenteraad heeft adviesbureau ICSadviseurs uit 
Zwolle geselecteerd om het locatieonderzoek uit te voeren, samen met een vertegenwoordiging van 
de binnensport, het onderwijs, de voetbalvereniging, de beheerders van het zwembad en de 
gemeente. 
 
Meedenken 
Als (potentieel) gebruiker van de sporthal in Ruurlo kunnen u en uw leden ook meedenken. Tijdens 
een eerste werkbijeenkomst presenteert ICSadviseurs de vier locaties en de uitgangspunten 
(bestemmingsplan, stedenbouwkundige inpassing, verkeer, et cetera). Vervolgens kunt u uw 
mening, ideeën en kansen en knelpunten aangeven. Het doel is om zoveel mogelijk verschillende 
inzichten op te halen. Alle inzichten worden meegenomen en verwerkt. Van de bijeenkomst wordt 
een verslag gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente Berkelland. 
 
Graag nodigen wij u bij deze uit voor de werkbijeenkomst van woensdag 15 september in het 
Kulturhus (Nieuwe Weg 5, Ruurlo). Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een beperkt 
aantal mensen deelnemen. Daarom worden twee sessies georganiseerd op dezelfde dag. De 
sessies zijn op inhoud gelijk aan elkaar. Per sessie is ruimte voor maximaal 60 deelnemers. U kunt 
zich voor één van de sessies aanmelden door een e-mail te sturen naar 
sporthalruurlo@icsadviseurs.nl  Meld daarbij of u zich voor de middag- dan wel de avondsessie 
aanmeldt. Per sessie krijgen de eerste 60 aanmeldingen toegang. 
  
Middagsessie 

- Inloop 14.30 uur 
- Aanvang 15.00 uur 
- Einde 17.15 uur 
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Avondsessie 

- Inloop 19.00 uur 
- Aanvang 19.30 uur 
- Einde 21.45 uur 

  
 
Bent u niet in staat naar de bijeenkomst te komen? U kunt ook online na 15 september uw mening 
achterlaten via de website van de gemeente Berkelland. U vindt hier dan een uitleg van de locaties 
(die ook tijdens de bijeenkomst gegeven wordt) en de mogelijkheid om uw ideeën achter te laten. De 
opbrengsten van de beide sessies en de online opbrengsten worden samengevoegd en verder 
gebruikt in het locatieonderzoek. 
 
Coronamaatregelen 
Er zijn momenteel diverse coronamaatregelen van kracht waar we rekening mee moeten houden. 
Denk daarbij aan: 

- Een maximum aantal deelnemers per bijeenkomst. Het kulturhus biedt ruimte aan 60 
deelnemers. In totaal kunnen 120 mensen, in twee sessies, deelnemen aan de 
werkbijeenkomst. 

- Deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via sporthalruurlo@icsadviseurs.nl  Aan de deur 
wordt uw naam afgevinkt. Mocht er onverhoopt een besmetting zijn, dan kan de GGD alle 
aanwezigen snel informeren; 

- Deelnemers krijgen een eigen zitplaats toegewezen. Tijdens de bijeenkomst worden 
loopbewegingen zoveel mogelijk voorkomen; 

- Er dient altijd 1,5-meter afstand te zijn tussen de aanwezigen; 
- Pennen, deurknoppen en andere contactgevoelige objecten worden vooraf en achteraf 

gereinigd. 
 
Meer informatie 
Meer informatie vindt u na 15 september op de website van de gemeente Berkelland. Hier plaatsen 
wij in samenwerking met ICSadviseurs alle informatie over dit onderzoek. 
 
Graag tot woensdag 15 september! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens burgemeester en wethouders van Berkelland en ICSadviseurs 
 
 

 
 
 
W. Huisman 
Projectleider 
 
 
 
 
 


