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H. Cimtay - FW: bezuinigingen
Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:

marja maliepaard <mmaliepaard@hotmail.com>
<cda@cdaschiedam.nl>, <info@schiedam.nl>
Woensdag 20 Oktober 2010 16:42
FW: bezuinigingen

Omdat dit een onderwerp is waar alle politieke partijen in Schiedam over moeten nadenken en beslissen, stuur ik dit
mailtje door.
Het is moeilijk de mailadressen van de partijen te achterhalen, maar omdat ik steeds stuit op info@schiedam.nl hoop ik
dat dit voldoet.
mvgr.
M.Maliepaard
> From: rwmaliepaard@gmail.com
> Subject: bezuinigingen
> Date: Wed, 20 Oct 2010 12:14:57 +0200
> CC: mmaliepaard@hotmail.com
> To: schiedam@pvda.nl
>
>
>
> Geachte PvdA bestuurders,
>
>
> Vorige week zaterdag vernam ik dat de Gemeente Schiedam met het oog op de op handen zijnde bezuinigingen ook
het oog heeft laten vallen op Zwembad Zuid.
> Dat dit aankwam als een mokerslag, en niet alleen bij mij, moge duidelijk zijn.
>
> Ook Schiedam ontkomt niet aan de bezuinigingen die ons allemaal te wachten staan, zowel Gemeentelijk als
Landelijk moeten er zaken goed bekeken en afgewogen worden.
> Maar een voorziening als Zwembad Zuid mag natuurlijk nooit worden opgeofferd aan deze bezuinigingsmaatregelen.
Het is bekend, dat het zwembad indertijd mede tot stand is gekomen door initiatieven van de bewoners, oa , deur tot
deur, collectes en allerlei verkoopacties, zoals het bakken en verkopen van oliebollen etc.
> Stel dat het zwembad ter ontlasting van kort lopende begrotingsproblemen wordt geofferd, dat is dan toch
kapitaalvernietiging van de ergste soort, want de behoefte aan een dergelijke voorziening blijft natuurlijk bestaan. Om
er, als de zaken weer wat beter gaan, weer een zwembad te realiseren zal een multi-voud gaan kosten van wat er nu
aan de exploitatie bezuinigd kan worden.
>
> - Voor de wijken Zuid, West en Centrum is Zwembad Zuid een belangrijke voorziening .
> Als je wilt praten over Sociaal Beleid, met en voor de bewoners van de stad, dan praat je ook over voorzieningen op
gebied van gezondheid, sport/beweging en recreatie en sociale interactie.
> Uit ervaring weet ik dat er veel mensen die het zwembad bezoeken dit doen om bovenstaande redenen.
> Veel ouderen, minder draagkrachtigen en mensen met een beperking maken gebruik van de faciliteiten van het
zwembad.
>
> Bezuinigen, we komen er niet omheen. Maar je moet wel posten zoeken die een zekere mate van overbodigheid
hebben. Waarom moet er bijvoorbeeld geld worden uitgegeven aan het doortrekken van de Tuinlaan naar de Gerrit
Verboonstraat en het herschikken van de kop van de Plantage, terwijl dat niet door een meerderheid van de bewoners
wordt gedragen. Het betreft daar een situatie waar niemand problemen mee had en die naar volle tevredenheid
functioneerde, maar die vanwege esthetische c.q. park-plattegrondtechnische inzichten van een paar initiatiefnemers
op de schop zou moeten.
>
>
> kortom; bezuinigen moet, maar alstublieft wel met wijsheid.
>
> Met vriendelijke groeten
>
> M.J. Maliepaard-Rang
>
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