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Update Sporthal
De gemeente Leusden heeft Bloemendal Bouw BV definitief opdracht gegeven voor de bouw van de sporthal. Er
is weliswaar een beroep aangetekend tegen de bestemmingsplanwijziging, maar die richt zich niet tegen het
bouwplan van de sporthal zelf (maar tegen de parkeervoorzieningen). Bloemendal is meteen begonnen met het
afzetten van het bouwterrein en heeft al beveiligingscamera’s en bouwketen geplaatst. Ook is de fietsenstalling
deels verplaatst naar de grasvelden. De toegang voor voetgangers en fietsers is vanaf nu via het pad langs het
skateveld. Op de tekening (pagina 2) is het bouwterrein te zien.
Zodra de omgevingsvergunning verleend is, gaat het echte bouwen beginnen. Het is de verwachting dat wanneer
het veldseizoen weer begint, de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Op een bijeenkomst is aan de gebruikers
uitleg gegeven over procedures tijdens de bouw. Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 en 16:00
uur. Tijdens de bouw kunnen de buitenevenementen gewoon doorgaan, het parkeerterrein blijft vrij. Als wij op die
momenten zelf activiteiten hebben, dan geven we die door aan de bouwer. Contactpersoon daarvoor is Marita
Voogt. De verwachte bouwtijd is ongeveer 9 maanden.
De gemeente heeft een brainstormavond over de inrichting van de nieuwe buitenruimte georganiseerd. Van LHV
was Marita Voogt daarbij aanwezig. Mark Tilstra vertegenwoordigde het stichtingsbestuur van het Clubgebouw.
Hij is sinds kort een van de bestuursleden namens LHV. Vanuit de stichting wordt daarnaast o.a. meegesproken
over de aansluiting op het bestaande pand, maar bijvoorbeeld ook over het gebruik van bestaande douches.
Na de lange voorbereidingen gaat de sporthal er nu echt komen!
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NL Doet bij LHV
Zaterdag 11 maart is het weer NL Doet bij LHV. Tussen 10 en 15 uur gaan we weer klussen en schoonmaken in
en rond onze kantine. Bij het Oranjefonds hebben we onze Nl doet activiteit aangemeld en een subsidie voor
materialen gekregen.
Er zijn verschillende klussen te doen, binnen en buiten. Help je een of meer uurtje(s) mee? Stuur een email aan
Marita Voogt en laat weten van hoe laat tot hoe laat je beschikbaar bent.
Natuurlijk zorgen we voor koffie/thee en een lunch!
De lijst bestaat momenteel uit de volgende klussen.
● Voorraadhok herindelen
● Luchtgaten maken in het schoonmaakhok
● Zitzakken hervullen
● Wegwijsbordjes maken en bevestigen
● Deuren stellen
● Bar klaarmaken voor het veldseizoen
● Herstelwerk barkrukken
● Herstelwerk plafondplaat (NB: hoogte nodig!)
● Trekkers en bezems kleedkamers op orde brengen
● Onderzoek loze kabelbuizen en zo nodig kabels aanbrengen
● Velden vegen
● Sponsorborden schoonmaken
● Onkruid tussen tegels vandaan halen om het gebouw
● Zwerfvuil opruimen
● ...
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