
Beantwoording van de vragen  

‘Rodneys Gym’ 
 

Vraag C1 

De toekomst van de sportlocatie Rodney 's gym in de Arkendonk 

Wij zouden graag zien dat de boksschool in de Arkendonk blijft. Het zorgt voor minder straatjeugd en 

het heeft een positieve uitstraling in Dommelberg 

Waar gaat de inmiddels in de oude bibliotheek gevestigde Rodney's Gym naartoe? Deze gym is op 

meerdere fronten een aanvulling voor Arkendonk. 

Ben zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van Sport Rodney's Gym ?  
 
Rodney's Gym zit in de voormalige bibliotheek op een geweldige plek. Kan die in het toekomstige 

activiteitencentrum gehandhaafd blijven? 

Ben zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van Rodney’s Gym 

Wat zijn de ontwikkelingen van Rodney’s Gym 

Waar worden de huidige functies onder gebracht in de periode tussen de sloop en de nieuwbouw 

o.a. Activiteitencentrum en Rodney’s Gym 

Bijv Rodneys gym, tijdens de bouwperiode van de strip? 

Geen vraag maar ik zou wel Graag willen dat de gym blijft voor het belang van de jeugd zodat ze op 

een positieve manier met sport bezig kunnen blijven. 

We zitten te denken aan een plek voor jongeren in/om activiteitencentrum. Misschien zou een combi 

met Rodney mooi zijn. 

Zouden jullie dat kunnen vragen en dat ze dan contact met jullie, mij of Ilse of Rodney opnemen? 

De toekomst van de sportlocatie Rodney 's gym in de Arkendonk. 

Wij zouden graag zien dat de boksschool in de Arkendonk blijft. Het zorgt voor minder straatjeugd en 

het heeft een positieve uitstraling in Dommelberg. 

 

Antwoord C1 

We zullen binnenkort in gesprek gaan met Rodney’s  gym om te bespreken of de gym in een van de 

nieuwe gebouwen of in de huidige sporthal plaats kan nemen. In het gesprek zullen we eerst 

bespreken wat de behoefte is qua faciliteiten en ruimte, en vervolgens op welke plek dit eventueel 

kan. We juichen dit soort initiatieven toe, waar kansen voor het gebied gezien worden. 

 


