
 
Aan: Voetbalvereniging SJC 
T.a.v. het bestuur en leden
Lageweg 6
2201 TV    NOORDWIJK

  

Noordwijk, 1 april 2021

Uw kenmerk : 
Uw brief van : 
Zaaknummer : 124482
Behandeld door : MPA van Oostrum
Verzenddatum : 
Onderwerp : Ontwikkelingen nieuwbouw SJC
Bijlagen : 

Geachte bestuur en leden van voetbalvereniging SJC,

Over de nieuwbouw op het sportpark aan de Lageweg berichten wij u als volgt.

Helaas heeft het bouwteam geconstateerd dat een belangrijke wand in de nieuwbouw op het 
gemeentelijk sportpark niet over de juiste eigenschappen beschikt. Het betreft als bekend een gebouw 
met een ingewikkelde structuur (vanwege de verdiepte ligging van de sporthal), waardoor het lastig 
was om goed te bepalen wat er wat er nu precies aan hand was. Inmiddels is dit vrijwel  duidelijk. 
Graag geven wij aan hoe we nu verder gaan met de nieuwbouw:

a. Eind week 14  (05 april – 09 april) is een passende, gedragen oplossing in beeld;
b. Eind week 16 (19 april –23 april) zijn de consequenties voor de productieplanning duidelijk. Dat 

betekent dat eind week 16 kan worden aangegeven wanneer de nieuwbouw en de resterende 
velden worden opgeleverd, waarbij moeten worden opgemerkt dat tussen de realisatie van de 
nieuwbouw en realisatie van de velden een sterke afhankelijkheidsrelatie ligt. 

Uiteraard vinden we de vertraging voor voetbalvereniging SJC heel erg vervelend. En natuurlijk zal het 
bouwteam alles op alles zetten om de vertraging zo beperkt mogelijk te houden. En als gezegd is in 
week 16 duidelijk wanneer de nieuwbouw en velden klaar zijn. Tegen die tijd zullen wij opnieuw met u 
communiceren.
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Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
namens dezen:
De teamcoach,

J. (John) Meijer
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