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Raadsinformatiebrief

Betreft: stand van zaken sportpark Ruyghweg
Aan de leden van de Gemeenteraad
Inleiding
U heeft op 3 februari 2020 besloten om sportpark Ruyghweg in eigendom over te nemen en een krediet
beschikbaar te stellen voor de renovatie van de atletiekbaan.
De overdracht van het sportpark heeft in september 2020 plaatsgevonden.
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken rond de renovatie van de atletiekbaan.
Aanbesteding renovatie atletiekbaan
De meervoudig onderhandse aanbesteding via Tenderned is gepubliceerd op 4 februari 2021 en is op
17 maart 2021 definitief gegund aan Antea Realisatie b.v. Deze uitgenodigde partij heeft de beste
inschrijving gedaan. Antea Realisatie b.v. heeft een ruime ervaring met het aanleggen van atletiekbanen.
In augustus 2021 worden er kap- en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd op het sportpark. De groensingels
hebben achterstallig onderhoud. De gemeente heeft ook de verplichting richting het Hoogheemraadschap
om een schouwpad langs de sloot te hebben, dit wordt dan ook tegelijkertijd met de kap gerealiseerd.
Planning
Antea Realisatie b.v. gaat op 10 mei 2021 starten met de renovatie.
De atletiekbaan wordt uiterlijk 13 augustus 2021 weer in gebruik genomen.
Gebruikers sportpark
Vertegenwoordigers van alle gebruikers hebben in het voortraject hun inbreng kunnen geven op het ontwerp
van de atletiekbaan. Deze inbreng is verwerkt in het definitieve ontwerp.
Tijdens de renovatie blijft S.V. Noordkop gebruik maken van het sportpark, zij gaan tijdelijk trainen op het
naastgelegen voetbalveld. Defensie gaat in de renovatieperiode deels op eigen terrein en deels op sportpark
De Linie sporten. Hardloopvereniging Sportlust zal tijdens de renovatieperiode vooral op de weg gaan
trainen.
Planning onderhoud centrale gebouw
Bij het gebouw midden op het sportpark laten wij onderhoud uitvoeren. We laten schilderwerk uitvoeren aan
de buiten- en de binnenkant, en houtrot wordt hersteld. Sanitair wordt vernieuwd, douches worden voorzien
van een douchestop en nieuw tegelwerk. Daarnaast wordt een legionella preventiesysteem aangebracht.
In het kader van duurzaamheid wordt ook de verlichting vervangen door LED verlichting met
aanwezigheidsdetectie.
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De werkzaamheden aan de buitenkant van het gebouw worden na de renovatie van de atletiekbaan
uitgevoerd. Daarna volgen de werkzaamheden binnen in het gebouw.
Den Helder, 4 mei 2021.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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