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Raadsvragen - Een koude douche voor sporters in Kamerik!  
Raadsvergadering 26 januari 2023 
 
Per 1 januari 2023 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de douches in sporthal De 
Schulenburch. Dit vanwege de sterk gestegen energiekosten, waarvoor eerder de tarieven voor de 
zaalhuur zijn verhoogd. Op de politieke avond van 16 februari 2023 zullen we op verzoek van 
Woerden&Democratie over tariefsverhogingen debatteren.  

Op dit moment is echter niet mogelijk om te douchen na het sporten in de Schulenburch. 
ChristenUnie-SGP, CDA Woerden en VVD Woerden vinden het belangrijk dat de sportfaciliteiten op 
orde zijn in de gemeente zodat inwoners en bezoekers onder goede omstandigheden kunnen 
sporten. En hier hoort wat ons betreft ook een (iets minder) warme douche bij.  

Daarnaast heeft de raad in december een besluit genomen over het Noodfonds Energiearmoede. 
Ook maatschappelijke organisaties en buurthuizen kunnen een beroep doen op dit Noodfonds als de 
gestegen energielasten niet gedragen kunnen worden. Uit navraag blijkt dat door het bestuur van de 
Schulenburch nog geen beroep is gedaan op het Noodfonds.  

Gelet op  bovenstaande hebben wij de volgende vragen:  

1. Op welke wijze zijn en/of worden inwoners en organisatie geïnformeerd over het Noodfonds 
Energiearmoede?  

2. Is het college het met ons eens dat de situatie voor sporters, die gebruik maken van de 
sporthal De Schulenburch, onwenselijk is en geen sportief visitekaartje is voor bezoekende 
sporters van buitenaf?  

3. Kan het college zo spoedig mogelijk (indien mogelijk al voor de raadsvergadering van 26 
januari 2023) contact leggen met het bestuur van de Schulenburch om tot een oplossing te 
komen zodat zo snel mogelijk (de eerstvolgende wedstrijd) weer gebruik kan worden 
gemaakt van de douches?  

Al eerder is aandacht gevraagd voor de dreigende sluiting en de noodzakelijk herontwikkeling van de 
Schulenburch. Ook is de motie ‘voeg daad bij woord en geef de Schulenburch prioriteit!’ 
aangenomen.  

4. Is het college bereid zich in te spannen om een dreigende sluiting (medio voorjaar 2023) te 
voorkomen? Zo ja, op welke wijze? 

5. Kan het college het proces met tijdslijnen schetsen om dit jaar tot een besluit te komen over 
de herontwikkeling van de Schulenburch (conform de aangenomen motie).  

Met een warme en sportieve groet,  
 
Daphne van der Wind, ChristenUnie-SGP 
John Boere, CDA Woerden 
Florian Bos, Woerdense VVD 


