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Geachte leden van de commissie Sociaal Domein, 
 
In de begrotingsraad van 28 oktober 2021 is besloten tot de bouw van een nieuw 
wijkcentrum van ongeveer 800 m2 ter vervanging van het huidige Wijkcentrum De Draaikom 
in combinatie met de verduurzaming van gymzaal Damwand. Deze combinatie is onder 
andere voorgesteld omdat bij de gymzaal nog voldoende bouwvlak beschikbaar is voor 
maatschappelijke doeleinden om deze m2 te realiseren en er dus geen 
bestemmingsplanwijziging nodig is. Het huidige wijkcentrum aan de Draaikom blijft 
beschikbaar tot de nieuwbouw klaar is, waardoor in de tussentijd voor het Geheugenhuis en 
de buurthuisfunctie geen tijdelijke huisvesting nodig is.  
 
Programma van Eisen nieuw wijkcentrum 
Direct na de raad zijn de gesprekken met de toekomstige gebruikers (Versa Welzijn, Jeugd 
en Gezin en Tafeltennisvereniging Bijmaat) en SRO Huizen B.V. als beheerder van de 
gymzaal opgestart ter voorbereiding van het functioneel Programma van Eisen (PvE). 
Daarnaast hebben diverse gesprekken met de interne stakeholders (duurzaamheid, 
stedenbouw, openbare werken) plaatsgevonden en hebben we het PvE afgestemd met het 
Toegankelijkheidspanel. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de leiding van het 
naastgelegen Kinderdagverblijf Toethoorn. Toethoorn maakt deels gebruik van dit bouwvlak 
dat nu als buitenspeelplaats is ingericht. Na realisatie van de nieuwbouw voldoet de 
overblijvende buitenspeelvoorziening van de Toethoorn overigens nog ruimschoots aan de 
door de kinderopvang gestelde eisen. In het PvE is ook rekening gehouden met de inbreng 
vanuit de Toethoorn voor wat betreft aanzicht van de nieuwe gevel, de schaduw-/zonligging 
etc.  
 
Gebruikers blij met het resultaat! 
Met de input van de gebruikers hebben we vervolgens een architectenbureau gevraagd om 
een volume- en programmastudie te maken. Hiermee is voor de gebruikers inzichtelijk 
gemaakt op welke wijze hun eisen en wensen in de beperkte ruimte kunnen worden 
ingepast. Door zowel ruimtes te delen met de andere gebruikers (denk bijvoorbeeld aan de 
tafeltenniskantine die overdag bij het buurthuis kan worden getrokken) en ‘eigen’ ruimtes 
beter te benutten is het mogelijk gebleken om een evenwichtig PvE op te stellen van 
ongeveer 800 m2. Na afronding van dit traject, waarin gebruikers en gemeente intensief 
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hebben samengewerkt om tot dit PvE te komen, hebben alle gebruikers aangegeven blij te 
zijn met het resultaat.  
 
Aanbestedingsprocedure 
Na de afronding van het PvE en overige aanbestedingsstukken wordt binnenkort de 
aanbestedingsfase opgestart. Op basis van het proportionaliteitsbeginsel, waarbij de keuze 
voor de aanbestedingsprocedure in een redelijke verhouding dient te staan tot de omvang 
van het project, heeft het college besloten tot een meervoudig onderhandse procedure met 
drie partijen. Door zijn aard en omvang is dit project bij uitstek geschikt om lokale dan wel 
regionale partijen uit te nodigen conform de uitgangspunten van ons aanbestedingsbeleid.  
 
Informeren van de buurt 
In juni organiseren we een informatiebijeenkomst voor de buurt en andere 
belanghebbenden. Ook u bent van harte welkom en ontvangt te zijner tijd een uitnodiging 
voor deze bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst zal de volume- en programmastudie worden 
getoond en informeren we de buurt over de planning, de tijdelijke huisvesting voor de 
gebruikers van de gymzaal tijdens bepaalde fases van het bouwproces, het bouwverkeer 
etc.  
 
Verdere planning 
Volgens planning wordt de aanbestedingsprocedure in het najaar afgerond. Op basis van 
een Design & Build overeenkomst zal het Voorlopig Ontwerp samen met de gekozen partij 
en de gebruikers verder worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Start bouw is gepland 
in het voorjaar van 2023, de oplevering een jaar later dus in het tweede kwartaal van 2024. 
Overigens is deze planning natuurlijk mede afhankelijk van het aanbestedingsresultaat, dat 
moet passen binnen de door de raad gestelde financiële kaders.  
Na realisatie van de nieuwbouw volgt de sloop van de huidige Draaikom. In de komende 
raadsperiode dient een besluit te worden genomen over de toekomstige ontwikkeling van dit 
terrein.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Hoelscher 
 


