Overzicht actiecomité Zwembad Zuid.

Het begon allemaal op 15 oktober 2010, het personeel werd op de hoogte gebracht van het feit dat
het zwembad zijn deuren voorgoed moet sluiten. Vanaf die dag was er veel media-aandacht en
besteedden de landelijke en regionale kranten er aandacht aan en op internet werd een petitie
gestart om Zwembad Zuid open te houden. De initiatiefnemer roept de gemeente op om de
bezuiniging te heroverwegen vanwege de maatschappelijke en sociale functie van het zwembad.

De voorzitters Albert Bons van bewoners vereniging Schiedam zuid en Harry Visser van bewoners
vereniging Schiedam west hebben zaterdag 23 oktober 2010 in het Radio Schiedam programma
Passage 12 aangegeven dat zij de strijd aan willen gaan om Zwembad Zuid open te houden. Via een
e-mailbericht heeft ook Tjalling de Boer van de bewoners vereniging Schiedam oost zijn steun voor
behoud van het zwembad uitgesproken. In deze uitzending deelden zij mede dat er een bijeenkomst
werd georganiseerd op 27 oktober in het verenigingsgebouw van bvsz in de Leliestraat . Er werd een
oproep gedaan aan bewoners en gebruikers om deze bijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze
bijeenkomst was Look TV aanwezig om de verontwaardiging vast te leggen. Die avond werd er samen
met enkele raadsleden van verschillende fracties met bewoners, verenigingen, gebruikers, en oudmedewerkers van Zwembad Zuid een actiecomité opgericht.

In diezelfde uitzending van Passage 12 zaterdag 23 oktober 2010 kwam Donna Craane vertellen dat
er een website geopend is www.zwembadzuidmoetopenblijven.nl waar klanten en andere
belangstellenden die Zwembad Zuid een warm hart toedragen een petitie konden tekenen en op het
forum konden ze hun mening kwijt. Er werd een oproep geplaatst om op de extra
commissievergadering te spreken, er boden zich 8 sprekers aan.

De actie ging snel van start, van 28 t/m 30 oktober 2010 werden er posters door Schiedam
opgehangen en flyers uitgedeeld op de markt. Het zwembad en scholen werden volgeplakt met
posters.

Inmiddels stroomden de protestbrieven van bewonersverenigingen en basisscholen bij de Gemeente
Schiedam binnen.

De scholen kwamen in actie, de leerlingen schreven in hun eigen woorden een actieflyer om het
zwembad niet te sluiten.

Op dinsdag 2 november 2010 commissievergadering in de Gravin Aleidazaal, de tribune zat bomvol
en er werden flessenwater uitgedeeld met een actiesticker red Zwembad Zuid en losse stickers
gingen van hand tot hand op de bomvolle tribune. De 8 sprekers deden hun betoog en werden met
luid applaus ontvangen, de petitiehandtekeningen van de website en 400 handtekeningen van
leerlingen van de St. Bernardusschool, de St Willibrordusschool en de Gravin Aleidaschool werden
overhandigd.

Tijdens de vergadering actiecomité Zwembad Zuid op woensdag 3 november 2010 worden de taken
verdeeld en het volgende in actiegezet.
•
•
•
•

Pers benaderen
Mensen activeren om naar de raadvergaderingen te komen op 9 en 11 november 2010
Evaluatie commissievergadering
Een datum prikken vóór maandag 15 november

Maandag 15 november het grote actiecomité is aanwezig, de status waarmee naar buiten getreden
wordt is: “Actiecomité Zwembad Zuid” hierbij zijn aangesloten de bewonersverenigingen van de
wijken, Zuid, West, Oost en Centrum zoals ook enkele verenigingen die gebruik maken van Zwembad
Zuid en oud-medewerkers. Er wordt een kerngroep gevormd van 7 personen die de
onderhandelingen gaan doen met het gemeentebestuur. Er wordt een afspraak gemaakt bij Sport en
Recreatie om samen met bouwkundigen een schouw te houden in Zwembad Zuid zodat de basis
gelegd kan worden voor een tegenbegroting.
Zaterdag 27 november Albert Bons en Corrie Verdam geven een interview aan het Nieuwe Stadsblad
in Zwembad Zuid en verschijnen op 1 december 2010 met dat artikel en foto in de krant.
Donderdag 2 december 2010 werkgroep vergadering actiecomité Zwembad Zuid, er worden
contacten gelegd met verschillende firma’s.
Dinsdag 7 december 2010 een gesprek met Z. Udovicic van Sport en Recreatie.
Donderdag 9 december 2010 schouw van Zwembad Zuid samen met bouwkundigen en
onderzoeksbureau Drijver en Partners.
Donderdag 16 december 2010 gemeenteraadsvergadering over de meerjaren onderhoudsbegroting,
Corrie Verdam en Paula Kooper zijn hierbij aanwezig, er is voor komend jaar ( 2011) onderhoudsgeld
toegezegd voor Zwembad Zuid.
Woensdag 22 december 2010 algemenevergadering. De meerderheid van de raadsleden van
verschillende fracties staan achter onze actie. Harry Visser is bezig met offertes om de kosten voor
groot onderhoud inzichtelijk te krijgen.

Donderdag 20 januari kerngroepvergadering actiecomité. Het kernpunt is een afspraak maken met
Wethouder dhr. A. Mostert. Alle belangrijke rapporten staan op de website. Belangrijk is de doorstart
van Zwembad Zuid, alleen dan komen er investeringen van omliggende firma’s en kunnen we
fondsen gaan werven. Er kan ook onderzocht worden naar samenwerking met bedrijven, hergebruik
van materialen en de keuze voor renovatie.

Lijst met gebruikers van Zwembad Zuid
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Particuliere zwemlessen
Snorkelen
Overlevings zwemmen
Schoolzwemmen
Privé zwemlessen
Baby Peuter zwemmen
Volwassen zwemles
Club Aqua
Vrouwen in beweging
Zwangerschap zwemmen
Senioren fit
Hart in beweging
Verenigingen (SRB, GJVW, Ooievaars en Islamitische dames)
Komkids
Aqua fun 4kidz
Banen zwemmen
Familie zwemmen
Recreatie zwemmen
Zonnebank gebruikers

Tot voor kort waren er ook veel saunabezoekers en groepsverhuur van de sauna maar door het
verdwijnen van de sauna zijn deze gebruikers verdwenen.
Donderdag 3 februari 2011 kerngroepvergadering actiecomité. Waarin o.a. wordt besproken hoe het
rapport er uit gaat zien en welke bijlagen er toegevoegd worden. In samenwerking met Tjalling de
Boer en Jacques Freijee wordt er een dummy gemaakt van het rapport.
Maandag 7 februari bijeenkomst bewonersverenigingen met Drijver en Partners uit dat gesprek is
gebleken dat het onderzoeksbureau de opdracht had om optie 4 te onderzoeken dat bestond uit
sluiting Zwembad Zuid geen uitbreiding van Bad Groenoord en alle gebruikers van Zwembad Zuid
onderbrengen in alle omliggende baden. De vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen en
SOBO stelden geen toevoegingen te hebben op datgene wat al eerder was besproken over de
gevolgen van de eventuele sluiting van Zwembad Zuid en dat er een eigen plan op tafel komt om het
zwembad een doorstart te geven, dat plan wordt 7 maart overhandigd aan de Raadsleden.

Donderdag 24 februari algemenevergadering. In deze bijeenkomst wordt de dummy van het rapport
ter bespreking voorgelegd aan alle leden, eventuele aanpassingen moeten voor zondagavond bij
Jacques de Freijee op de mail staan zodat het definitieve rapport voor 7 maart klaar is. Dinsdag 1
maart gaan de uitnodigingen naar de Pers de deur uit. Er wordt contact gelegd met Zwembad Zuid
om de pers te woord te staan en het rapport te overhandigen in de serre van het zwembad. Het
kerncomité neemt nog even de afspraak met de wethouder door.

Vrijdag 25 februari, het kerncomité heeft een afspraak met Ad Mostert, we werden hartelijk
ontvangen met koffie en thee. De wethouder begon met complimenten te maken aan het
actiecomité hij was onder de indruk dat er in korte tijd zoveel mensen gemobiliseerd konden worden
om voor het behoud van Zwembad Zuid te vechten, hij was ook erg benieuwd naar ons rapport en
reageerde teleurgesteld dat het rapport nog niet overhandigd kon worden. Wij hadden nog wel
enkele vragen aan hem voor als er een doorstart zou plaats vinden. Zo wilden wij weten of er
prioriteit aan het buitenbad gegeven kan worden, die belofte werd gegeven, de offertes liggen klaar
en de uitvoerder kan direct van start gaan als de beslissing van de doorstart is gevallen. Wij nodigden
de wethouder uit om op 7 maart aanwezig te zijn bij de commissievergadering zodat wij het rapport
persoonlijk aan hem kunnen overhandigen. De uitnodiging werd met plezier aangenomen.
Alle rapporten worden bestudeerd en technisch getoetst zodat er op 21 april tijdens de
raadsvergadering een zuivere beslissing genomen kan worden.
Er werd nog wel een compliment uitgedeeld aan het personeel dat in december direct gezamenlijk
de roosters hebben aangepast en daardoor voor een bezuiniging hebben gezorgd van een dikke
honderdduizend euro.

Donderdag 3 maart om 20.00uur kernvergadering. Op deze avond alles doorspreken voor de
commissievergadering van maandag 7 maart.

