Gemeenteraadsvergadering woensdag 29 juni 18.00 uur
Betreft: agendapunten Zomernota 2012 en Zwembad Zuid
Geachte Raadsleden, dames en heren,
Als een van de vele gebruikers van Zwembad Zuid is de Schiedamse Reddingsbrigade ervan overtuigd dat
Zwembad Zuid ‘moet en kan’ openblijven. Wij zijn dan ook verbaasd dat afgelopen week de verantwoordelijk
Wethouder in de media bekend maakte dat hij het zwembad toch gaat sluiten.
In de geactualiseerde en naar het college toegeschreven eindrapportage ‘Toekomst Zwembad Zuid’ van Drijver
en Partners wordt voor een aantal verenigingen een alternatief genoemd. Onze vereniging wordt hierin niet
genoemd.
In de eindrapportage staat ook als voorbeeld het extra inroosteren van lesuren op de zaterdag ochtend om 06.30
uur en op doordeweekse ochtenden voor schooltijd en tussen de middag.
Deze extra lesuren zijn voor ons geen acceptabel alternatief en zullen leiden tot nog meer verlies van leden.
Volgend jaar bestaat de Schiedamse Reddingsbrigade 85 jaar, door het dreigde verlies van Zwembad Zuid en de
onmogelijke alternatieven komt ons voortbestaan in gevaar.
In het Algemeen Dagblad van 30 mei 2011 stond een artikel met de kop ‘kinderen leren nog amper zwemmen’.
Dit was een nood kreet van de Reddingsbrigade Nederland en het Nationaal Platform Zwembaden. Dit is
ontstaan door het afbouwen van de uren voor hert schoolzwemmen. Doordat er veel gezinnen zijn met
tweeverdieners is het van groot belang dat er lesuren beschikbaar zijn na schooltijd en werktijd.
Ter onderbouwing van deze noodzaak toch wat getallen:
Overleden door verdrinking in Nederland volgens opgave van de KNZB:
- 0 tot 9 jaar gemiddeld 19 stuks;
- 10 tot 19 jaar gemiddeld 5 stuks;
- 20 jaar en ouder gemiddeld 69 stuks.
Dat zijn per jaar 93 doden door verdrinking, het is onacceptabel dat deze getallen verder groeien. Het geven van
zwemles en het opleiden van zwemmend redders moet een prioriteit blijven en de Gemeente heeft de
verplichting om voor voldoende accommodatie en zwemwater in de eigen stad te zorgen.
In de eerder genoemde eindrapportage staat dat de twee zwembaden met een capaciteit van 1159 m2 een beperkt
aanbod is op basis van het landelijk gemiddelde. Op basis hiervan zou er ongeveer 1350 m2 beschikbaar moeten
zijn.
Het sluiten van Zwembad Zuid leidt tot een groter tekort aan zwemwater in Schiedam. Het wegjagen van de
eigen inwoners naar de regio om daar te kunnen zwemmen is niet acceptabel. Het ontmoedigd het zwemmen en
bewegen en druist in tegen het sportbeleid.
Geachte gemeenteraadsleden, geacht college, ik wil graag afronden
op de eerste plaats zal Paul Kooper namens het actiecomité nu een reddingsboei overhandigen aan wethouder
Mostert
op de tweede plaats:
Het Actiecomité heeft in de afgelopen 8 maanden op een zorgvuldige, nette, sportieve en gefundeerde wijze een
bijdrage geleverd om zwembad zuid open te houden en een toekomstperspectief te bieden.
Het Actiecomité heeft groot vertrouwen in de Gemeenteraad van Schiedam dat zij daarin zal slagen. Het college
komt daardoor in een positie waarvoor een reddingsboei noodzakelijk is. Deze reddingsboei heeft het
Actiecomité op een symbolische wijze zojuist overgedragen aan sportwethouder Mostert. Of deze boei
voldoende kracht heeft het hoofd boven water te houden zal de komende vergadering uitwijzen.
En tenslotte op de derde plaats
Schiedam is een stad die het waard is om twee zwembaden te hebben.

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden

Ik dank u voor uw aandacht.
Jack Solcer, voorzitter van de Schiedamse Reddingsbrigade.
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