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Geachte leden van de raad,
U zult een beslissing gaan nemen over het wel of niet openhouden van Zwembad Zuid. Afgelopen
dinsdag konden wij helaas niet op de inspraakavond aanwezig zijn.
Bij de overweging om het zwembad wel of niet open te houden zou ik u het volgende willen
meegeven. Op dit moment krijgen 32 groepen van de volgende scholen zwemles in Zwembad
Zuid: De Taaltuin, De Peperklip, Sint Jozef, De Singel, De Annie MG Schmidt, De Wieken, Ababil,
het Startblok, De Kring, De Gravin Aleida, Het Meesterwerk, de Sint Bernardus en de Sint Jan, de
Sint Willibrordus en wijkschool de Gorzen.
Wanneer al deze groepen opgevangen moeten worden in zwembad Groenoord voorzien wij de
volgende problemen:
- Qua opvangcapaciteit: De groepen kunnen in zwembad Groenoord onvoldoende worden
opgevangen, wat afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de zwemles. Er komen immers 32
groepen bovenop het huidige aantal op deze locatie.
- Qua Reistijd: Voor veel scholen zal de reistijd langer worden en daardoor zal meer
kostbare lestijd op school verloren gaan, lestijd die hard nodig is om aan de verwachtingen
van de maatschappij te kunnen voldoen.
- Qua vrije tijd: Veel leerlingen maken ook na schooltijd gebruik van het zwembad, dit is van
groot belang omdat kinderen gestimuleerd moeten worden om meer te bewegen. Wanneer
de afstand groter wordt en de drukte toeneemt, ligt het voor de hand dat het voor de
kinderen minder aantrekkelijk wordt om te gaan zwemmen.
Tot slot: het zwemonderwijs in Schiedam is naar onze mening buitengewoon goed geregeld. Wij
zouden het jammer vinden wanneer hier door het sluiten van Zwembad Zuid afbreuk aan gedaan
zou worden en dat daarmee de kwaliteit van het zwemonderwijs met het chloorwater wordt
weggegooid.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd wat betreft onze zorgen,
tekenen wij,
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