
Beantwoording van de vragen  
 

Functies in ‘het Blok’ 
 

Vraag A1 

Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) zou graag willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

voor kinderopvang. 

Is de plint een optie voor een locatie voor kinderopvang (SKO) ? Interessant voor werkende ouders. 

Stichting Kinderopvang Oosterhout wil graag meedenken als maatschappelijke kinderopvang. Er zal 

behoefte zijn voor werkende ouders naar kinderopvang. 

Antwoord A1 

We zouden graag over dit idee verder willen praten, zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden 

zijn. Bijvoorbeeld in de plint van het gebouw “het blok”. Een deel van de omgeving wordt autovrij. 

 

Vraag A2 

Wat gaat er gebeuren in het midden van het blok ? 

Dat grote gebouw heeft dat een binnenplein? 

Antwoord A2  

Er zijn twee opties voor het blok. Optie 1 is dat de hele plint van “het blok” gevuld wordt met 

verschillende functies en daar boven komen woningen. In het midden zal dan een grote daktuin 

komen voor de bewoners van “het blok”. Bij optie 2 lukt het niet om op de begaande grond genoeg 

functies te vinden. Dan zal de daktuin een gemeenschappelijke binnenplaats worden op de begaande 

grond. De voorkeur gaat uit naar optie 1. 

 

Vraag A3 

Is de kerk al aangekocht en wat gebeurt er als dat niet lukt? 

Antwoord A3 

De kerk is aangekocht door een ontwikkelaar. We gaan er vanuit dat gemeente en eigenaar samen 

ontwikkelen.    

 

 

 

 

 



Vraag A4 

Wat gebeurt er met de kringloop? 

Antwoord A4 

De ondernemer zal een nieuwe plek moeten vinden voor de kringloopwinkel. Dit zou in Arkendonk 

kunnen zijn, maar misschien ook wel ergens anders in Oosterhout. 

 

Vraag A5  

Worden er winkels toegevoegd in de wonen / commercieel? 

Wij missen bijv. een Blokker 

Wordt het winkelaanbod ook iets uitgebreid? Met het oog op gezelliger even 'een rondje winkelen' in 

Arkendonk. 

Antwoord A5 

We hebben contact gehad met de ondernemers over het uitbreiden van het winkelaanbod, en er zijn 

door hen al suggesties gedaan over mogelijke type winkels. Wij denken dat er nog voor zeker 3 

dag/verswinkels ruimte is in de plint van “het blok”. De winkels zouden dan in ‘het blok’ kunnen 

komen nabij de bestaande looproute. Dus we zoeken naar ondernemers die daar een winkel willen 

beginnen. Als er winkeliers zijn die een kans zien om een winkel te beginnen in een van de nieuwe 

gebouwen kunnen ze met ons in gesprek gaan. Vervolgens zullen we samen met de nieuwe en 

huidige winkeliers bekijken hoe de nieuwe initiatieven het bestaande winkelaanbod kunnen 

versterken. Het belangrijkste is dat als u een idee heeft of kansen ziet dat u zich bij ons melt, zodat 

we samen het proces instappen. 

 

 

  



Activiteitencentrum en horeca in ‘de Strip’ 
 

Vraag B1 

Een lunchroom met (klein) terras op het plein ? Een kleine weekmarkt weer terug ? 

Tot hoe laat gaat die horeca openblijven? 

Wordt er rekening meegehouden  dat er geen dubbele horeca gelegenheden komen? Deze vraag 

omdat dit ten nadele kan zijn voor de horecaondernemers die ……… 

Antwoord B1 

Het concept voor de horeca op het plein moet nader uitgewerkt worden. We denken nu aan 

daghoreca (tot een uur of 6 in de middag) De verschillende horecaconcepten moeten elkaar 

daadwerkelijk aanvullen en niet gaan concurreren met elkaar. Dit is hetzelfde als bij nieuwe winkels, 

die elkaar ook moeten gaan aanvullen 

 

Vraag B2 

Blijft het wijkcentrum open gedurende deze bouwperiode? 

Antwoord B2 

We zijn nu met Surplus aan het kijken hoe we het activiteitencentrum open kunnen houden tijdens 

de werkzaamheden. Het is wel ons uitgangspunt om het activiteitencentrum open te houden. Dit 

heeft dan wel met een bepaalde bouwstroom te maken, waarbij we eerst “de strip” bouwen, zodat 

het activiteitencentrum verplaatst kan worden, en daarna het oude activiteitencentrum pas slopen. 

 

Vraag B3 

Blijft de bibliotheek in het activiteitencentrum? 

Meedenken over het activiteitencentrum kan behalve via de website ook bij het activiteitencentrum 

zelf. In gesprek met de coördinator Ilse Linsen 

Antwoord B3 

Wij vinden het een goed idee als de gebruikers van het activiteitencentrum hun idee en wensen ook 

met de organisatie die het activiteitencentrum beheerd, Surplus, in gesprek gaan. Hierdoor kunnen 

zij de ideeën en meningen van mensen bundelen en dit aan ons terugkoppelen. 

Wat betreft de bibliotheek weten we het nu nog niet, dat is ook aan Surplus. Als de behoefte erg 

groot blijkt te zijn, dan zullen we met Surplus kijken of de bibliotheek ook in het nieuwe 

activiteitencentrum past. Dit vraagstuk past goed bij de discussie wat je precies wilt met het 

activiteitencentrum en wie in welke functies energie en tijd stopt. Het zou ook nog kunnen dat de 

bibliotheek elders in de omgeving opgevangen kan worden. 

 

 



‘Rodneys Gym’ 
 

Vraag C1 

De toekomst van de sportlocatie Rodney 's gym in de Arkendonk 

Wij zouden graag zien dat de boksschool in de Arkendonk blijft. Het zorgt voor minder straatjeugd en 

het heeft een positieve uitstraling in Dommelberg. 

Waar gaat de inmiddels in de oude bibliotheek gevestigde Rodney's Gym naartoe? Deze gym is op 

meerdere fronten een aanvulling voor Arkendonk. 

Ben zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van Sport Rodney's Gym ?  
 
Rodney's Gym zit in de voormalige bibliotheek op een geweldige plek. Kan die in het toekomstige 

activiteitencentrum gehandhaafd blijven? 

Ben zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van Rodney’s Gym 

Wat zijn de ontwikkelingen van Rodney’s Gym? 

Waar worden de huidige functies onder gebracht in de periode tussen de sloop en de nieuwbouw 

o.a. Activiteitencentrum en Rodney’s Gym 

Bijv Rodneys gym, tijdens de bouwperiode van de strip? 

Geen vraag maar ik zou wel Graag willen dat de gym blijft voor het belang van de jeugd zodat ze op 

een positieve manier met sport bezig kunnen blijven 

We zitten te denken aan een plek voor jongeren in/om activiteitencentrum. Misschien zou een combi 

met Rodney mooi zijn. 

Zouden jullie dat kunnen vragen en dat ze dan contact met jullie, mij of Ilse of Rodney opnemen? 

De toekomst van de sportlocatie Rodney 's gym in de Arkendonk. 

Wij zouden graag zien dat de boksschool in de Arkendonk blijft. Het zorgt voor minder straatjeugd en 

het heeft een positieve uitstraling in Dommelberg. 

Antwoord C1 

We zullen binnenkort in gesprek gaan met Rodney’s  gym om te bespreken of de gym in een van de 

nieuwe gebouwen of in de huidige sporthal plaats kan nemen. In het gesprek zullen we eerst 

bespreken wat de behoefte is qua faciliteiten en ruimte, en vervolgens op welke plek dit eventueel 

kan. We juichen dit soort initiatieven toe, waar kansen voor het gebied gezien worden. 

 

 

 

 



 

Bewoners van het appartementengebouw 
 

Vraag D1 

Waar blijft de parkeergelegenheid van de appartementen? 

Waar blijven de parkeerplaatsen van het appartementen complex voor de invalide mensen in het 

complex? 

Flat wordt opgeslokt in dit plan maar blijft het goed bereikbaar. 

Het parkeergebied achter de sporthal word door de bewoners van de flat gebruikt. dat moet wel zo 

blijven anders staan onze auto’s steeds tussen de winkelaars. 

 

Antwoord D1 

Er zijn verschillende oplossingen voor het parkeren voor de bewoners van het 

appartementengebouw. En voor de nieuwe appartementen. De bewoners van het 

appartementengebouw krijgen hierbij extra aandacht omdat zij momenteel ‘toegewezen’ 

parkeerplaatsen hebben. Voor mensen met een beperking moeten sowieso speciale oplossingen 

komen.   

 

Vraag D2 

Hoe blijft mijn privacy op 3 hoog? 

Antwoord D2 

Dit is een uitwerkingsvraag in het stedenbouwkundig plan. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat 

er geen ramen recht tegenover bestaande ramen komen.  

 

Vraag D3 

Worden we niet een puist in het plan? 

Antwoord D3  

Het appartementengebouw is momenteel een ‘vreemde eend in de bijt’ omdat het het enige 

woongebouw in het centrumgebied van Arkendonk is. Met het nieuwe plan wordt ‘wonen’ normaal 

in Arkendonk, en de woonomgeving zal woonvriendelijker worden. Dus zeker geen vreemde puist, 

juist veel meer dan nu onderdeel van het geheel.      

 

 

 



Omwonenden van ‘de Strip’ 
 

Vraag E1  

Hoogbouw, wáár precies...we zijn bang voor verlaging van woonplezier en verkoopprijs huis. 

Wordt de kaplaag/ 2e laag altijd woningen? 

Hoe hoog wordt de "hoogbouw" op de plek van de voormalige bieb en komt deze vast aan onze rij 

huizen, komt onze privacy niet in het gedrang? 

Antwoord E1 

We kunnen daar nu nog geen precies antwoord op geven maar we hebben er al wel rekening mee 

gehouden in de plannen. Tijdens de presentatie hebben we bijvoorbeeld laten zien dat het effect van 

nieuwe schaduwen beperkt is.  We willen eerst met de omwonenden die eventueel last kunnen 

krijgen van de nieuwe gebouwen praten hoe het ontwerp zo kan worden en het woonplezier en de 

verkoopprijs van woningen niet minder wordt. Dus vooral een uitnodiging om in gesprek te gaan.  

Overigens is hoogbouw beperkt. We hebben het over één extra bouwlaag ten opzichte van een 

standaardwoning als maximum. 

 

Vraag E2 

De doorgang naast de voormalige bibliotheek; wij zijn voorstanders van het afsluiten i.v.m. overlast? 

Antwoord E2  

De doorgang wordt in het plan inderdaad afgesloten. 

 

Vraag E3 

Graag ook in gesprek gaan met de mensen van de Zwanendonk die haaks op de voormalige 

bibliotheek wonen ( nummers 14 t/m 22). 

Antwoord E3 

Die uitnodiging nemen we graag aan! 

 

 

 

 

  



Bestaand winkelcentrum (nieuwe tegel) 
 

Vraag F1 

Zijn 2 grote supermarkten niet teveel voor zo'n "klein" winkelcentrum? 

Antwoord F1 

Beide supermarkten functioneren op dit moment goed, en samen met de bestaande verswinkels is 

het een goed boodschappengebied. Er wilde ook nog een derde supermarkt naar Arkendonk komen, 

maar dat hebben we afgewezen, omdat anders de druk op parkeren toe zou nemen en de 

bevoorrading lastig zal worden.  

 

Vraag F2 

Wordt het uiterlijk van de bestaande winkels ook opgeknapt? 

Zijn er ook plannen voor een facelift voor de al bestaande delen van het winkelcentrum? 

Tijdens de werksessie werd opknappen van de overkapping geschaard onder de hele herinrichting. 

wordt alles straks wel 1 geheel? 

Antwoord F2 

Wij weten dan de winkeliers een gezamenlijk initiatief hebben om de kap van de promenade aan te 

pakken. Dit wordt door hun zelf georganiseerd. Uit het gesprek met de verenging van eigenaren van 

de winkelpanden blijkt ook dat zij het gebied transparanter willen maken en een schilderbeurt willen 

geven. 

Er zal zeker een verschil zijn tussen de gebouwen van de verschillende periodes. Dat is normaal voor 

een gebied dat zich ontwikkeld. De samenhang zit in de nieuwe straten die veel rechter en soms ook 

breder zijn/worden.     

 

Vraag F3 

Hoe is de stand van zaken met het 'voormalig' marskramer pand. Wat nu al weer een aantal jaar leeg 

staat. 

Antwoord F3 

De Jumbo en het Kruidvat gaan uitbreiden met de ruimte waar voorheen de Marskramer 

gevestigd was. De voorbereidingen zijn in volle gang. Inmiddels is ook al een 

omgevingsvergunning afgegeven voor het uitbreiden van de Jumbo waarmee binnenkort 

begonnen wordt. Deze zal veel meer transparanter worden.  

 

  



Openbare ruimte plein voor de sporthal 
 

Vraag G1 

'iets' voor de oudere jongeren 18-27jr thv sporthal 

Antwoord G1 

Dit is een goede suggestie, breng het in bij een bijeenkomst over dit plein, en bespreek met anderen 

wat het zou kunnen zijn!  

 

De sporthal (nieuwe tegel) 
 

Vraag H1 

Als de sporthal verbeterd wordt is het dan niet mogelijk op daar bovenop een parkeermogelijkheid te 

maken? 

Antwoord H1 

Om 9 meter omhoog te gaan heb je mogelijk een oprit van 70-90 meter nodig, misschien meer. Dus 

dat is waarschijnlijk niet voorstelbaar.   

 

Vraag H2 

Gert Jan, is er ruimte om (andere) sportvoorzieningen in een vernieuwde sporthal onder te brengen? 

Antwoord H2 

We zullen kijken of er mogelijkheden zijn om andere sportvoorzieningen onder te brengen in de 

vernieuwde sporthal. Dit zal binnen de gemeente met elkaar afgestemd moeten worden, omdat de 

sporthal op dit moment al goed gebruikt wordt. Of er meer soorten sporten in kunnen is uiteindelijk 

sterk afhankelijk van de toekomst van de sporthal. We weten nog niet of deze eventueel uitgebreid 

wordt bijvoorbeeld.  

 

 

  



Openbare ruimte bestaand plein  
 

Vraag I1 

Een lunchroom met (klein) terras op het plein? Een kleine weekmarkt weer terug ? 

Maak het plein ook meer groen 

Redactie: er is een vraag gesteld over de boom op het plein maar de vraag is voor ons onduidelijk. 

Wil de vrager de boom behouden of juist weg?   

Antwoord I1 

We zijn zeker aan het bekijken of er mogelijkheden zijn voor een klein terras als extra aanvulling op 

de lunchroom, omdat daar overdag altijd zon op staat. Een kleine weekmarkt terug laten komen is 

een interessant idee, omdat die een aanvulling kan zijn op de diverse verswinkels in Arkendonk. Hier 

zouden we in het vervolg nog verder over door kunnen praten. Uiteindelijk zal het wel vanuit de 

ondernemers moeten komen om zo’n idee verder uit te werken.  

Dit soort ideeën heeft invloed op de inrichting van het plein en hoe groen het kan worden. Als je er 

bijvoorbeeld een weekmarkt maakt moet je er ook met een grote auto komen en is er minder ruimte 

voor groen. 

 

Vraag I2 

Deze open ruimte zorgt voor veel hangjeugd die nu ook al overlast geven. Huidige horeca blijft al te 

lang open en daar hebben de huidige bewoners veel last van. 

Antwoord vraag I2 

Het klopt dat er nu al vaak  overlast is, dit weten we via een gesprek met een vertegenwoordiging 

van de bewoners van de appartementen uit het torentje. In dit gesprek werd aangeven dat zij 

denken dat er nu te weinig toezicht is op de groepen hangjongeren. Met de nieuwe plannen zal er 

aan het bestaande plein geen nieuwe avond horeca komen. De horeca die ook in de avond open zal 

zijn willen we bij de sportzaal plaatsen, waardoor de drukte zich meer daarheen verplaatst. Door de 

extra woningen die ook meer gericht zijn op het bestaande plein zal er meer toezicht ontstaan en zal 

het pleintje ook minder anoniem aanvoelen voor hangjongeren. 

 

Vraag I3  

Winkeliers graag ook betrekken bij plein 

Antwoordt I3 

Doe mee is onze uitnodiging. 

 

 

 



Omwonenden van de sporthal  
 

Geen vragen gesteld. 

 

Omwonenden van ‘het Blok’ en de kerk 
 

Geen vragen gesteld. 

 

Wonen 
 

Vraag J1 

Worden de woningen bij de aanpassingen koop/huur/sociale huur? 

Worden de woningen koop- of huurwoningen? Als het huurwoningen worden, zijn het dan sociale 

huurwoningen? 

Wat voor een soort woningbouw komt er? huur, sociaal of wat 

Antwoord J1 

We denken aan een mix van verschillende types Als huur- en koopwoningen in het goedkope- en 

middeldure segment. Verder wordt er ook gedacht aan een woonvorm. 

 

Vraag J2 

Woningbouw is op zich een idee, bewoners gaan echter vaak klagen ivm overlast (bij betonfabriek 

Struijk gaat dat ook zo met nieuwere bewoners) 

Antwoord J2 

We verwachten dat, als er meer nieuwe bewoners bijkomen dat je dan ook met elkaar samenleeft. 

Het heeft natuurlijk als voordeel dat er meer sociale controle en beweging in het gebied komt, wat 

goed is voor de veiligheid. Voor de bestaande bewoners zullen we in het definitieve ontwerp samen 

kijken hoe we de overlast zo veel mogelijk kunnen beperken. 

 

 

 

  



Parkeren 
 

Vraag K1 

Parkeren blijft toch wel gratis? 

Antwoord K1 

Het is zeker het uitgangspunt om parkeren rondom Arkendonk gratis te houden. We hebben op dit 

moment geen aanleiding om in dit gebied betaald parkeren in te voeren. 

 

Vraag K2 

Is er genoeg ruimte voor parkerende klanten als er woningen worden toegevoegd? 

Ook horeca geeft weer meer parkeeroverlast....... 

Parkeergelegenheid: hoe meer woningen er zijn, zoveel minder parkeerplaatsen er over blijven voor 

winkelend publiek?! 

Parkeermogelijkheden lijken te worden onderschat gezien ervaring voormalig gebruik parkeerplaats 

sportcentrum/Zwanendonk. 

Antwoord K2 

We hebben al een beeld gemaakt van de huidige parkeersituatie en waar er nu druk op 

parkeerplaatsen is. Daaruit blijkt dat voor het gebied waar wij ons nu op focussen er veel 

parkeerplekken nu niet gebruikt worden. Uit het eerste onderzoek blijkt dat met de nieuwe situatie 

de parkeerplaatsen niet te vol worden.  

Mochten er toch zorgen zijn in specifieke delen rond Arkendonk over de parkeerdruk dan gaan wij 

graag in gesprek. In dat soort gesprekken vergelijken wij onze berekeningen met de ervaringen van 

omwonenden en bekijken of we onze inschatting toch moeten aanpassen. 

 

Vraag K3 

Gaat de infrastructuur van de parkeerplaatsen nog wijzigen? 

Antwoord K3 

We zijn geen grote wijzingen in de parkeercirculatie van plan. Er zullen wel stukken van 

parkeerplaatsen opnieuw worden ingericht 

 

  



Veiligheid/overlast 
 

Vraag L1 

De veiligheid is nu niet alles. Dit komt volgens mij vooral aan de achterzijde van het centrum. Hoe 

wordt dat meegenomen in het plan? 

De overlast beperkt zich niet tot het plein bij het torentje, maar ook op de parkeerplaats aan de 

achterkant van bijv. Gall & Gall. 

Deze open ruimte (bestaand plein Redactie) zorgt voor veel hangjeugd die nu ook al overlast geven. 

Huidige horeca blijft al te lang open en daar hebben de huidige bewoners veel last van 

Ik hoor wat je zegt t.a.v. veiligheid Hans en dank voor het antwoord maar mijn vraag gaat iets verder. 

Kunnen we hier een keer contact over hebben? 

Antwoord L1 

Wat we over het hele gebied doen is het simpeler, overzichtelijker te maken zonder dat het kaal 

wordt. Daarnaast willen we het openbare gebied de hele dag door in gebruik hebben, zodat er 

voldoende mensen op straat zijn om toezicht te houden. Dit willen we doen door meer woningen en 

verschillende soorten winkels en andere voorzieningen toe te voegen, wat resulteert in een 

gevarieerd gebruik van Arkendonk.  

In de uitwerking van de verschillende deelgebieden (3 openbare ruimtes) staat het onderwerp 

veiligheid en toezicht op de agenda.  Er kan altijd contact worden opgenomen met ons.  

 

Vraag L2 

Plek voor de Wijkagenten. 

Antwoord L2 

Wellicht een suggestie voor de strip Om in het activiteitencentrum ruimte te creëren.   

 

  



Duurzaamheid 
 

Vraag O1 

Wie denkt er mee over duurzaamheid/ecologie? Denk aan zonnepanelen, groene daken, imkeren op 

daken, biologisch geteelde beplanting etcetc? 

Op welke manier wordt er in dit plan aandacht gegeven aan verduurzaming? 

Antwoord O1 

Wij vinden het fantastisch als er dit soort andere initiatieven en ideeën zijn voor Arkendonk. Als er 

mensen zijn die dit soort thema’s belangrijk vinden en terug willen zien in Arkendonk, nodigen wij 

hun uit om dit bij ons aan te geven. Hiermee hebben we al vast een extra pagina toegevoegd aan de 

website, waar iedereen kan mee praten over dit soort initiatieven en elkaar kan  inspireren. Op deze 

manier kunnen we het plan verrijken met nieuwe ideeën. 

 

Vraag O2 

Wat wordt de verhouding tussen verharding en groen? 

Antwoord O2 

Het nieuwe plein wordt zo groen mogelijk. Dus in totaal komt er meer groen in de openbare ruimte 

dan nu. Maar er gaat ook groen weg zoals de binnentuin van het activiteitencentrum, dus de totale 

verhouding ligt waarschijnlijk rond de huidige.    

 

  



Proces 
 

Vraag M1 

Wanneer heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan zoals het er nu ligt? 

Antwoord M1 

Het college heeft een besluit genomen in januari, waarin in besloten dat de sporthal behouden blijft, 

dat het activiteitencentrum in de plint van “de strip” komt en dat het zwembad en de voormalig 

bibliotheek gesloopt gaat worden. In februari heeft de gemeenteraad over dit plan mee kunnen 

denken, en daar kwam uit dat zij positief instaan ten opzichten van het plan, en om dit zo snel 

mogelijk te doen. 

 

Vraag M2 

Wordt deze presentatie ook gedeeld op de internetpagina? 
Antwoord M2 

Ja, hij staat op bijgaande link  

 

Vraag M3 

De gesprekken met ondernemers, zijn dat de gesprekken met degenen die in 2019 bij de bijeenkomst 

waren? 

Antwoord M3 

Voor één gesprek geldt dat sowieso niet, omdat deze recent digitaal heeft plaats gevonden. Voor de 

overige gespreken kunnen wij daar geen antwoord opgeven, omdat we niet zeker weten in welk 

verband deze vraag gesteld wordt.  

 

Vraag M4 

Wij zouden het erg fijn vinden als niet alleen de ondernemers worden belicht en uitgelicht met 

vraagstelling..... 

bewoners vragen komen niet echt aan bod? 

Antwoord M4 

Hierbij! 

  



Vraag M5 

Sorry, maar deze manier van vragen beantwoorden (op de site met naam erbij) lijkt me niet AVG-

proof... 

Verzoek. koppel vraag en antwoord los van persoonsgegevens vrager. Bvd 

Antwoord M5 

Het webinar was een openbare bijeenkomst. In deze beantwoording zijn namen niet genoemd  

 

Vraag M6 

Zouden er ook jongeren die nu meeluisteren mee willen praten hierover? 

Antwoord M6 

Wij hopen het: Meld je! 

 

 

Planning, ‘tijdens de bouw’ 
 

Vraag N1 

Wordt er gebruik gemaakt van heipalen of van boorpalen, ivm kans op scheuren in bestaande 

woningen 

Antwoord N1 

Het lijkt ons verstandig om in het gebied geen gebruik te maken van heipalen, zodat schade aan 

bestaande gebouwen voorkomen zal worden. Dus er zal gebruik gemaakt worden van boorpalen. 

Voordat er werkzaamheden zullen beginnen zal er bij de bestaande gebouwen een nulmeting 

uitgevoerd worden, zodat we als er eventuele schade ontstaat tijdens de bouw het duidelijk is dat dit 

niet voor de bouw al was. Ook zullen er trillingsmeters in het gebied geplaatst worden, dus als de 

trillingen te zwaar worden kunnen de werkzaamheden meteen stilgelegd worden.  

 

Vraag N2 

Hoe lang wordt er verwacht dat er overlast is met het slopen en bouwen? 

Antwoord N2 

Het is nu lastig om al een indicatie aan te geven hoelang de sloop en bouw gaat duren. We denken 

wel dat we eerst het zwembad zullen slopen waardoor we daar meer beweegruimte krijgen voor de 

werkzaamheden. Het bouwen zal redelijk snel zijn, maar er zullen twee aparte gebouwen komen, en 

daarnaast zal de openbare ruimte ingericht moeten worden. We weten niet hoeveel overlast het zal 

veroorzaken, maar waar mogelijk zullen we dit natuurlijk proberen te beperken. 

 



Vraag N3 

Fijn dat deze mooie plannen er zijn om Arkendonk op te knappen! Op welke termijn zal dit worden 

gerealiseerd? 

Op welke termijn verwachten jullie dat de werkzaamheden zullen starten en wanneer het afgerond 

zou moeten zijn? 

Antwoord N3 

We zijn nu bezig om allerlei randvoorwaarden te creëren. De bedoeling is dat dit in de loop van dit 

jaar duidelijker wordt. Dan moeten er bestemmingsplannen komen. Voor zulke plannen heb je al snel 

een jaar tot anderhalf jaar nodig. Dus de eerste activiteiten zullen dan pas medio 2023 zijn. Het is 

voornamelijk sterk afhankelijk van de procedures die gaan lopen en hoe lang deze uiteindelijk zullen 

zijn. 

 

Vraag N4 

Waar worden de huidige functies onder gebracht in de periode tussen de sloop en de nieuwbouw 

o.a. Activiteiten centrum en Rodney’s Gym. 

Antwoord N4 

Voor het activiteitencentrum geldt dat we zullen proberen eerst het nieuwe gebouw voor het 

activiteitencentrum te realiseren in “de strip”, zodat het daarna kan verhuizen. Voor Rodney’s gym 

geldt dat we kunnen kijken of in het huidige activiteitencentrum ruimte is om daar tijdelijk te zitten 

als de voormalige bibliotheek als een van de eerste gebouwen gesloopt gaat worden. Maar dit weten 

we nog niet zeker, we richting de uitvoering kijken wat de concrete mogelijkheden hiervoor kunnen 

zijn. 

 


