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PERSBERICHT
ACTIECOMITÉ OPTIMISTISCH OVER OPEN BLIJVEN ZWEMBAD ZUID
Het actiecomité Zwembad Zuid heeft kennis genomen van de boodschap van het college van
B & W van Schiedam om het zwembad te sluiten. Het comité heeft vertrouwen in de
gemeenteraad, die op grond van zorgvuldige afwegingen tot een positief besluit zal komen.
De laatste boodschap van het college bevatte geen nieuws, omdat dat dezelfde eenzijdige en
ongefundeerde boodschap, is die vorig jaar oktober de wereld in werd gezonden. Het is
dramatisch om te zien, te lezen en te ervaren dat dit college geen boodschap heeft aan de
wensen van de Schiedamse samenleving en de bevindingen van het onafhankelijk
onderzoek verricht door Drijver en Partners. Het bureau concludeerde net zoals het
actiecomité dat:
− Schiedam onvoldoende zwemwater heeft
− Zwembad Zuid en zwembad Groenoord nodig zijn om alle bezoekers te
accommoderen
− Zwembad zuid voorziet in een maatschappelijke behoefte
− Zwembad Zuid levensvatbaarheid, bestaansrecht en toekomstperspectief heeft
Het actiecomité betreurt het zeer, dat de verantwoordelijk wethouder het onafhankelijk
onderzoek van Drijver en Partners op 8 maart 2011 heeft omgezet in een politieke opdracht,
zonder medeweten van de gemeenteraad. De conclusie was opeens heel anders. Het college
zette de wereld op zijn kop. Nog erger werd het, toen Schiedammers lazen dat ze voortaan
maar buiten Schiedam moeten gaan zwemmen. Al eerder werd het schoolzwemmen voor een
groot deel wegbezuinigd. Het is onbegrijpelijk, dat een wethouder, die voor sportbelangen
moet opkomen, op deze wijze Schiedammers dupeert en onder andere het gemeentelijk
sportbeleid ondergraaft, met deze maatregelen durft te komen. Dit, terwijl het actiecomité bij
onderzoek na het uitkomen van de Zomernota 2012, financieringsbronnen voor de
exploitatielasten voor de komende 10 – 15 jaar zo maar heeft kunnen vinden. Het
eenvoudigste is, om de uitgaven op diverse terreinen terug te dringen. Jammer dat de
wethouder van financiën daar zelf niet naar gekeken heeft.
Het Actiecomité is ervan overtuigd, dat haar iets aangepaste scenario voor renovatie een goed
voorstel is, om als basis te dienen voor een verdere, wellicht commerciële invulling van
zwembad Zuid, mogelijk in combinatie met zwembad Groenoord, zoals de Zomernota op
bladzijde 41 – 42 aangeeft.
Het comité is het volstrekt oneens met het verdraaien van feiten op bladzijde 34 van de
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Zomernota onder het kopje van beleidskeuzes. De eerste twee bullets over het accommoderen
en bouwkundige staat zijn onjuist.
Het Actiecomité heeft nog meer argumenten en bevindingen die erop duiden, dat het college
vanaf het begin bestuurlijke blunders heeft begaan. Een verdere inhoudelijke toelichting
hierop zal plaatsvinden tijdens het inspreken in de vergadering van de raadscommissie
Samenleving en Bestuur, dinsdag 21 juni a.s.
Het Actiecomité heeft er alle vertrouwen in, dat de Gemeenteraad van Schiedam op 29 juni
een verstandig besluit zal nemen, dat niet alleen genomen wordt op financiële gronden, maar
ook bijvoorbeeld ter voorkoming van het weghalen van noodzakelijke voorzieningen in de
stad en het niet verder uitzuigen van m.n. de oude wijken van Schiedam.
''Schiedam, een stad die het waard is “ ( twee zwembaden te hebben).
Schiedam, 16 juni 2011
Namens het Actiecomité Zwembad Zuid
Albert Bons
Noot voor de pers : coördinatiepunt perscontacten 010 – 4269017 – 06 – 10121438
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