
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN  
(ex artikel 155 1

e
 lid gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde) 

 
 

Echt-Susteren, 19 augustus 2014 
 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Echt-Susteren, 
 
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college: 
 
 
Onderwerp:  Luchtkwaliteit Dojo-ruimte Reinoudhal 
 
 
Vragen 
1. Vanaf de ingebruikname van de Dojo-ruimte, begin 2014, hebben gebruikers bij Menswel en bij het 

college geklaagd over de slechte luchtkwaliteit in deze ruimte. Is dit bij uw college bekend? 
2. Een gevolg van een slechte luchtkwaliteit is dat de gebruikers, kinderen en hun ouders, klagen over 

hoofdpijn tijdens en na een bezoek aan deze ruimte. Is dit bij uw college bekend? 
3. Enkele maanden geleden zijn er metingen verricht naar de luchtkwaliteit in deze ruimte. Wij vragen 

ons af:   

 Wie is de opdrachtgever van deze metingen? 

 Wat is de uitslag van deze metingen? 

 Zijn deze uitslagen al gecommuniceerd met de gebruikers? 

 Zijn er n.a.v. de uitslag van de metingen vervolgacties gepland en welke zijn dit specifiek? 
4. Naar het oordeel van de gebruikers is het luchtbehandelingssysteem in de Dojo-ruimte niet 

specifiek op “sportgebruik” ingesteld, maar op algemeen gebruik van multifunctionele ruimten. 

 Is het huidige systeem instelbaar voor meerdere gebruiksmogelijkheden, b.v. sport of algemeen 
gebruik? 

 Is er een gescheiden luchtbehandelingssysteem voor de bovenliggende-(sporthal, kantine etc..) 
en onderliggende(Dojo, kleedlokalen) ruimten? 

 Is er een duidelijke omschrijving in het bouwbesluit voor de luchtbehandeling van een Dojo-
ruimte, hoe luidt deze en is deze hier toegepast? 

5. Er bereiken ons klachten over het feit dat de betreffende ruimte niet hygiënisch zijn. Zo zou er veel 
stofvorming op de kanalen en luchtroosters zijn dat op hun beurt weer neerdwarrelt op de matten 
die op hun beurt ook weer niet adequaat gereinigd worden. 

 Zijn deze klachten bij uw college bekend? 

 Is er een protocol opgesteld voor de reiniging van de ruimten in de hal opgesteld, hoe ziet 
dit eruit en hoe wordt het geinspecteerd? 

  
 
 
 



 
 
Toelichting 
 
Vanaf de ingebruikname van de Reinoudhal zijn de gebruikers van de Dojo-ruimte met Menswel in 
gesprek  om vooral de lucht kwaliteit goed te krijgen.  Tot op heden is hierin echter geen resultaat 
bereikt en er wordt dan ook steeds weer door de kinderen en hun ouders geklaagd. 
 
 
Naam en handtekening van de indiener; 
 
Har Peters, 
DES 
 


