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Zwembad in beheerplan sportaccommodaties
Geachte leden van de gemeenteraad,
Op de agenda van uw raad van 25 maart 2021 staat het beheerplan
sportaccommodaties. Het beheerplan betreft onder andere de toekomst
van bad Hesselingen en het voorgestelde vervolgonderzoek.
Als meppeler zwemsportvereniging zijn wij betrokken geweest bij het
opstellen van dit beheerplan. In onze ogen ontbreekt er in het
beheerplan belangrijke informatie ten aanzien van de huidige knelpunten
in bad Hesselingen. Met deze brief delen wij deze informatie met u en
vragen wij u als gemeenteraad het college te verzoeken om de door ons
genoemde knelpunten mee te nemen in het vervolgonderzoek.
Beheerplan
Allereerst zijn wij zeer verheugd dat het college uitvoering heeft gegeven
aan de motie van uw raad en dat er nu een beheerplan voor
sportaccommodaties is opgesteld. Het beheerplan maakt goed
inzichtelijk waar de opgaven liggen en waar de komende jaren aan
gewerkt moet worden. Als zwemsportvereniging zijn we extra blij dat het
zwembad is opgenomen in het beheerplan en dat er voorgesteld wordt
om een vervolgonderzoek te doen.
Knelpunten
Voor het vervolgonderzoek vinden we het echter belangrijk dat de
huidige situatie goed bekend is en wordt meegenomen. Het wedstrijdbad
in bad Hesselingen wordt voor een groot aantal doeleinden en gebruikers
ingezet. Het gebruik varieert van elementair zwemmen,
schoolzwemmen, recreatief en talloze doelgroepen en verenigingen.
In het beheerplan wordt hoofdzakelijk de nadruk gelegd op de technische
staat van bad Hesselingen. De beschreven technische staat kunnen wij
alleen maar onderschrijven. Echter, in het beheerplan ontbreekt het
hoofdstuk dat er een groot ruimtegebrek is voor de
zwemsportverenigingen zoals door ons is aangedragen in de
totstandkoming van het plan. De zwemsportverenigingen voorzien nu
voor circa 1/3 deel in het gebruik van het wedstrijdbad. Mede door het
sluiten van zwembad de Duker in Nijeveen in 2017 is er voor
verenigingen te weinig ruimte om van het wedstrijdbad gebruik te
kunnen maken.
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Diverse verenigingen moeten zelfs uitwijken naar zwembaden in de regio
of hanteren een wachtlijst. Dit geldt ook voor MZPC de Reest.
Onze vereniging telt op dit moment 270 leden en we zijn als vereniging
niet in staat om onze leden de gewenste zwemuren te bieden. Dit heeft
als gevolg dat voor één trainingsuur soms meer dan 50 zwemmers op de
lijst staan. Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van het aanbod, ons
ledenaantal en dus ook niet de maatschappelijke doelen om inwoners te
stimuleren tot sporten, bewegen en een gezonde leefstijl.
Ook kunnen we geen nieuwe activiteiten ontwikkelen omdat we de
toestroom van nieuwe leden niet kunnen huisvesten. Hierdoor kunnen
we onvoldoende inspelen op een toenemende behoefte van doelgroepen
zoals kinderen, zwemmers met een beperking en ouderen om de
zwemsport te beoefenen.
Vervolgonderzoek
Onze constatering is dat de huidige faciliteiten in bad Hesselingen niet
meer passen bij de hedendaagse behoefte en gebruik. Door de
demografische ontwikkelingen zal er nagedacht moeten worden om de
toenemende behoefte goed te kunnen huisvesten. In het
vervolgonderzoek zal geïnventariseerd moeten worden welke knelpunten
er zijn in de bezetting van het wedstrijdbad, wat het verwachte
toekomstige gebruik is en welk programma van eisen hierbij passend is.
We vragen u als gemeenteraad het college te verzoeken deze deelvragen
mee te nemen in het vervolgonderzoek. Als MZPC de Reest participeren
we graag in dit onderzoek en brengen we ook graag onze kennis en
expertise in. We zullen hierbij ook gebruik maken van de ondersteuning
van onze partners zoals de KNZB.
Visie als basis
Tot slot willen we u als gemeenteraad ook meegeven dat wij ons ervan
bewust zijn dat het realiseren van een nieuw zwembad een meerjarige
voorbereiding vraagt. Ook in de meerjarenbegroting vraagt dit meerdere
jaren van voorbereiding om hiervoor ruimte creëren. Daarnaast moet er
ook rekening worden gehouden met een financieel gezonde afbouw van
het bestaande bad Hesselingen. Echter, wij zijn van mening dat het
begint met het maken van een visie en toekomstplan. Vervolgens
worden er op basis van deze ambities keuzes gemaakt die rekening
houden met de financiële positie van de gemeente en bad Hesselingen.
Maar deze keuzes moeten tegelijkertijd rekening houden met de huidige
situatie van de zwemsportverenigingen. Voor de zwemsportverenigingen
is de noodzaak er nu om te werken aan een toekomstbestendig
zwembad in Meppel.

PAGINA 3 VAN 3

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van M.Z.P.C. De Reest

Martijn Schuring
Voorzitter M.Z.P.C. De Reest
mschuring@home.nl
06-29105270

