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Geachte leden van de gemeenteraad,
Geacht college van B&W,
Het Zwembad Zuid ligt op een unieke plaats in de stad en voor veel Schiedammers heeft het zwembad
ook een emotionele waarde. Men heeft er leren zwemmen en dat is heel belangrijk in ons waterrijke
land en de bouw van het zwembad is mogelijk gemaakt door geld op te halen in Schiedam Zuid.
Daarnaast heeft het Zwembad Zuid een functionele waarde. Onder de titel Sport en Bewegen
stimuleert de gemeente Schiedam een sportbeleid dat wil scoren op lokaal, regionaal en landelijk
niveau.
Toch komt het college van B&W afgelopen najaar met het voorstel het zwembad te sluiten.
Het college heeft een extern adviesbureau (Drijver en Partners) nog onderzoek laten doen naar het
Zwembad Zuid in relatie tot het zwembad in Groenoord. De belangrijkste conclusies zijn: Schiedam
heeft in vergelijking met andere steden van een zelfde grootte te weinig zwemwater en voor de
spreiding van de zwemmogelijkheden zijn de beide zwembaden Zuid en Groenoord van groot belang.
Het renovatiescenario dat het externe bureau voorstaat komt uit op een bedrag van € 2.310.000 ex btw.
Het Actiecomité Zwembad Zuid presenteert in het bijgevoegde rapport een eigen renovatie die uitkomt
op € 440.000 ex btw. Er is recent namelijk veel vernieuwd aan en in Zwembad Zuid en sloop van het
gebouw is op dit moment een vorm van kapitaalvernietiging.
Het Actiecomité 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-to-date zijn. Bouwkundig
kan een aantal onderdelen worden verbeterd. Na het uitvoeren van voorgestelde werkzaamheden kan
het zwembad weer 10 à 15 jaar goed functioneren.
Bovendien zal een goed functionerend Zwembad Zuid de belangstelling wekken bij het bedrijfsleven
en een samenwerking zal borg staan voor een verdere ontwikkeling van het zwembad. Een potentiële
interesse is geconstateerd bij bedrijven in de sfeer van wellness en, gezien de gunstige ligging, de
horeca. Bovendien is het mogelijk bij diverse fondsen aan te kloppen.
Het Actiecomité vraagt u kennis te nemen van de inhoud van het rapport en de conclusies van het
rapport bij de besluitvorming over de toekomst van Zwembad Zuid te betrekken.
Wij zijn gaarne bereid de inhoud van het rapport toe te lichten en wij zijn tot samenwerking bereid.
Met vriendelijke groet,
Albert Bons
voorzitter
Actiecomité Zwembad Zuid

