Gemeenteraad 29 juni, agendapunt Zomernota 2012 – Zwembad Zuid

Geachte dames en heren,
Citaat: “Democratie is wat het volk wil
Het is jammer dat ik in de krant moet lezen wat ik wil”
Het Zwembad Zuid ligt op een unieke plaats in de stad:
buitendijks in de oksel van de zeedijk.
Voor veel Schiedammers heeft Zwembad Zuid ook een emotionele waarde:
men heeft er leren zwemmen en dat is heel belangrijk in ons waterrijke land.
Toch komt het College van B&W opnieuw met het voorstel het zwembad te sluiten.
Het adviesbureau Drijver en Partners moest als breekijzer fungeren om het besluit financieel te
onderbouwen.
Maar de inhoudelijke conclusies van dat bureau staan ook als een huis: Schiedam heeft te weinig
zwemwater en voor de spreiding van de zwemmogelijkheden zijn twee baden van belang.
Bestaansrecht dus voor beide zwembaden Zuid en Groenoord.
Wat het College van B&W nu naar buiten brengt is een gemeentebestuur onwaardig.
Letterlijk:
- “zwemmers kunnen in de omliggende steden terecht”
- “het zwembad is een grote kostenpost voor de gemeente”
- “het zwembad heeft een matige bouwkundige staat en is bijna afgeschreven”
Het is bizar, het lijkt wel of het Zwembad op instorten staat.
We begrijpen niet dat het college niet gebruik heeft gemaakt van de expertise van de
Koninklijke Nederlandse Zwembond. Als het zwembad openblijft en daar gaan we vanuit, dan
is het actiecomité bereid om dat wel te doen.
Voorzitter
Het “Actiecomité redt Zwembad Zuid” heeft in overleg met de medewerkers van het zwembad en op
basis van de expertise van veel bedrijven vastgesteld, dat de installaties grotendeels in orde en up-todate zijn.
Bouwkundig kan een aantal onderdelen worden verbeterd. Na het uitvoeren van voorgestelde
werkzaamheden kan het zwembad weer 10 à 15 jaar goed functioneren. Uiteraard kan er over de
precieze invulling van de bouwkundige aanpassingen nog verder worden gesproken.
Sloop van Zwembad Zuid is op dit moment kapitaalvernietiging.
Het onderhoud van het gebouw en de installaties vormen overigens maar een klein deel van de
exploitatielasten in alle scenario’s. Ongeveer de helft van exploitatielasten bestaat uit
personeelskosten.
Het College geeft hoog op van de besparing in scenario 4. Deze besparing wordt feitelijk mogelijk
gemaakt door het personeel op straat te zetten na de sluiting van Zwembad Zuid
Dames en heren,
Oorspronkelijk zouden we vorige week dinsdag de 21e juni vergaderen. Het was de langste dag
van het jaar.
In veel landen gaat de zon niet meer onder en men viert daar dan feest.

Geachte leden van de gemeenteraad,
laat de zon ook blijven schijnen voor al die Schiedammers die Zwembad Zuid een warm hart
toedragen.
Harry Visser, lid Actiecomité Zwembad Zuid moet en kan openblijven

