Gemeenteraadsvergadering woensdag 29 juni 2011
Agendapunt : Zomernota 2012 en Zwembad Zuid
Geachte voorzitter,raadsleden en aanwezigen.
De gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat een land met zoveel water als Nederland iedereen
zich in en op het water zelfstandig kan redden. De gemeente gaat er van uit dat ouders hun kinderen
laten wennen aan het water en leren omgaan met het gevoel in het water te zijn. Er wordt van
uitgegaan dat ouders in de opvoeding meenemen dat hun kind voor aanvang van groep 4 bij
schoolzwemmen watervrij zijn. Deze teksten zijn te lezen op de gemeentelijke website. De gemeente
heeft dus de plicht te zorgen dat er voldoende zwemwater is.
In diverse gemeentelijke beleidsnota’s en coalitieafspraken vinden de gemeente en het college dat de
voorzieningen in Schiedam op maat moeten zijn. Het college vindt ook dat voor de sport en
sportverenigingen een steeds belangrijkere maatschappelijke rol is weggelegd en dat hiervoor de
voorzieningen voor dit doel geoptimaliseerd worden.
Zelfs dit kabinet vindt dat sporten en bewegen in de buurt voor iedere levensfase moet en dat er een
passend aanbod is in de buurt. Ouderen willen en moeten kunnen sporten in hun eigen buurt en
zwemmen is bij uitstek belangrijk omdat bij afnemende gezondheid deze vorm van sport niet
blessure gevoelig is.
Geachte raadsleden. De manier waarop het college met de sportwethouder voorop de gebruikers van
zwembad zuid denkt onder te moeten brengen slaat kant nog wal.
Iedereen weet dat Schiedam een tekort aan zwemwater heeft. Dat wordt dan nog erger met de
consequentie dat de wachtlijst die nu al 2 jaar is bij bad Groenoord zal groeien tot 4 jaar of wel langer.
Er zitten nu 700 kinderen op particulieren lessen in zwembad zuid dat is buiten de schoolleerlingen,
die als zij na een jaar schoolzwemlessen geen A diploma hebben gehaald ook op zwemles moeten.
Nu komen er al aanmeldingen binnen van scholieren om hun B diploma te behalen tijdens de
particulieren lessen omdat het B diploma niet meer gehaald kan worden tijdens de
schoolzwemlessen. Dit is ook een gevolg van de aanzienlijke bezuinigingen die de gemeente reeds
heeft doorgevoerd. Over de ernstige gevolgen hiervan gaat mijn college Jack Solcer straks op in
Ik breng ook nog eens naar voren dat het CJVW, een vereniging voor mensen met een lichamelijke en
verstandelijke beperking het moeilijk zal vinden om hun pupillen uit te leggen dat zij hun vertrouwde
en beschermde omgeving vaarwel moeten zeggen. Dat gaat gepaard met veel verdriet en nog veel
meer brengt dit angst met zich mee. Ook deze mensen horen in zwembad zuid thuis.
Voorzitter.
Lesklanten op ongebruikelijke tijden plaatsen zoals in vroege ochtend uren en in de lunchpauze werkt
niet omdat ouders aan het arbeidsproces deelnemen en hun kinderen naar voorschoolse opvang
gaan en overblijven op school.
Ik en samen met mij de gebruikers, het deskundige personeel van zwembad zuid en het actiecomité
en vele sympathisanten vinden dat zwembad zuid hard nodig is, niet mag sluiten, een toekomst heeft.
Ik hoop u extra overtuigd te hebben. Ons vertrouwen is groot dat de gemeenteraad onze
reddingsactie tot een goed einde brengt.
Ik dank u zeer voor uw aandacht.
Corrie Verdam, secretaris Actiecomité, vm medewerkster Schiedamse Zwembaden

