Verhuizing TC Bergen Arie
TC Bergen moet de half-overdekte hal zelf financieren. In het raadsvoorstel staat dat de
gemeente €100.000 meefinanciert. Zelf hebben de tennisverenigingen aangegeven over
€400.00 te beschikken. Maar de 3 half-overkappingen kosten 700.000. Hoe worden die dan
gefinancierd?
Antwoord:
Te denken valt aan verschillende mogelijkheden van financiering door de
tennisverenigingen.
Hoe duurzaam is de overkapping? (welk materiaal, hoe lang gaat hij mee?)
Antwoord:
Het gaat om stalen of aluminium overkappingen. Deze gaan mee voor onbepaalde tijd. De
zijkanten zijn van vrachtwagenzeil die 20 jaar kunnen meegaan.
Is de positie van de ijsbaan geborgd? Hoe wordt die aangelegd?
Antwoord:
De ondergrond van de tennisbanen leent zich er voor om bij ( naderende ) vorst onder
water gezet te worden teneinde een ijsbaan te realiseren De tennisverenigingen en de
gemeente zullen in overleg met de ijsvereniging naar de beste mogelijkheid zoeken.
Worden voor het definitief besluitvorming nog onderzoeken gedaan welke nu nog als een
risico worden gezien zoals: bodem, stikstof, flora en fauna en archeologie?
Antwoord:
Bij de procedure voor de te verlenen vergunning zullen deze onderzoeken worden
uitgevoerd.
Wordt er bij de inrichting van de nieuwe tennisvereniging op deelgebied 6 rekening
gehouden met overlast voor het toekomstig her te ontwikkelen deelgebied 5. Een van de
opties is ook woningbouw namelijk
Antwoord:
Bij de inrichting van het terrein zal zeker rekening worden gehouden met de omgeving.
Wat betalen de verenigingen nu voor de huur/erfpacht van hun terreinen aan de
gemeente? En hoe verhoudt zich dat tot de toekomstige huur/erfpacht?
Antwoord:
De verenigingen betalen nu ca € 200,-- gezamenlijk aan huur/erfpacht. In de toekomstige
situatie is dat ca € 2.400,-.

Waar worden nu de 12 2 onder 1 kappers gebouwd? Tekst zegt BSV en Tabel staat TCB!
Antwoord:
Op het terrein van BSV-tennis. In de tabel is dat inderdaad per abuis omgedraaid.

