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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 15 maart 2022 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Noodkreet over veiligheid gymzaal Julianaschool Kwartellaan Bussum 

 

 
 

Inleiding 
Onze fractie ontving deze week van een gymleraar de correspondentie met de gemeente van welgeteld dertig e-mails, waarin 
wordt gevraagd om aanpassing en vervanging van de basisuitrusting van de gymzaal achter de Julianaschool aan de 
Kwartellaan in Bussum. Deze voldoet nu namelijk niet aan de minimale eisen, zoals gesteld door o.a. de KVLO. Uit de mail 
wisseling wordt duidelijk dat hij hier al anderhalf jaar tevergeefs aandacht voor vraagt. De scholen die gebruik maken van 
deze gymzaal, kunnen hierdoor naar eigen zeggen nu niet op een verantwoorde manier bewegingsonderwijs geven. 

De gymleraar schrijft: “Ik heb de afgelopen jaren met verschillende afdelingen van de gemeente Gooise Meren gemaild en ik 
heb zelfs de wethouder Alexander Luijten van Sport (via het bestuurssecretariaat) gemaild, in de hoop dat ik een gesprek zou 
kunnen krijgen met iemand die verantwoordelijk is voor de aanschaf van de benodigde materialen. Helaas heb ik hier tot nu 
toe geen reactie op gekregen.” 

Een veilige gymzaal met voldoende sportmateriaal is een essentiële voorwaarde voor goed en verantwoord 
bewegingsonderwijs. Goois Democratisch Platform vindt sport en gezondheid voor kinderen heel belangrijk en daarom willen 
wij het college hierover onderstaande vragen stellen.  

Vraag 1 
Is het college op de hoogte van deze situatie en waarom wordt hier, behoudens enkele kleinere werkzaamheden die wel zijn 
uitgevoerd, niet adequaat op gereageerd?  
 
Vraag 2 
Welke afdeling is verantwoordelijk voor het aanpassen van de gymzaal en het vervangen van materialen, teneinde de zaal 
weer voldoet aan de gestelde eisen voor verantwoord bewegingsonderwijs? Hoe komt het dat afdelingen schijnbaar langs 
elkaar heen werken, geen goede follow-up geven en ook de wethouder niet reageert?  
 
Vraag 3 
Zijn er ook andere gymzalen waar sprake is van achterstallig onderhoud van de accommodatie en de materialen?  
 
Vraag 4 
Is de gemeente aansprakelijk als er ongelukken gebeuren door het achterstallige onderhoud van de accommodatie en 
materialen?  
 
Vraag 5 
Hoe en binnen welke termijn wil de gemeente dit probleem gaan oplossen, zodat deze en evt. andere gymzalen weer aan de 
eisen voldoen en er goed en veilig bewegingsonderwijs kan worden gegeven?  
 
 


