Geacht college,
Vorige maand stelde de SP vragen over het onderzoek naar de toekomst van zwembad de Lieberg.
De wethouder gaf toen aan dat hij voor een investering van 8 miljoen zeker bij de gemeenteraad zou
komen. Wij nemen daarmee aan dat de wethouder ook het onderzoek met ons zal delen.
Naar aanleiding van gesprekken met o.a. gebruikers van de Lieberg is naar voren gekomen dat de
kwaliteit van het zwembad te wensen over laat, en er soms zorgen zijn over hygiëne. Ook werd
duidelijk dat dat er aankomende week een bijeenkomst is in Loosdrecht over de toekomst van het
zwembad. Tenminste dat lijken wij te begrijpen.
Het lijkt erop dat de het college het onderzoek al gereed heeft of ver gevorderd is. Zelfs alternatieve
locaties gaan al rond Arenapark, Anna’s Hoeve, Kerkelanden of elders bijvoorbeeld Loosdrecht
(samenvoegen met zwembad Loosdrecht?)
Zoals de SP het begrijpt zijn er veel lokale (wijk) gebruikers en heeft het bad ook een sociale functie.
Als SP zouden wij er dan ook voor willen pleiten om een gebruikerszwembad in Oost te behouden.
Mocht er sprake zijn van sloop/nieuwbouw en of verplaatsing vind de SP het enorm van belang dat
gebruikers, omwonenden en de gemeenteraad zich tijdig kan informeren en kan
meepraten/besluiten.
Echter we weten nog niet veel. Alleen dat iets mogelijk 8 miljoen gaat kosten. Daarom aanvullende
vragen voor het college
1. U heeft een onderzoek lopen. Wanneer wordt dit opgeleverd? En kan de gemeenteraad dit
dan ontvangen? Wij willen namelijk niet verrast worden door al compleet bedachte plannen.
2. Kan de wethouder meer informatie geven over de ideeën die er zijn?
3. Gaat de wethouder er zorg voor dragen dat de gebruikers maximaal en vroegtijdig betrokken
zullen zijn bij het ontwikkelen van nieuwe plannen?
4. Staat renovatie, sloop en/of nieuwbouw ergens begroot? Meerjarenbegroting?
Coalitieakkoord? Zo ja hoeveel geld is er begroot?
5. Is de wethouder in gesprek met derden, anders dan gebruikers?
6. Klopt het da ter aankomende week (of deze week) een bijeenkomst in Loosdrecht is over het
zwembad? Zo ja wat staat er op de agenda?
7. De Provincie houdt toezicht op de kwaliteit van het zwemwater. Er moet maandelijks getest
worden of het water van afdoende kwaliteit is. Kan de wethouder bevestigen dat deze
maandelijkse toets gedaan is en dat het water van afdoende kwaliteit is?
8. Eventuele sloop is natuurlijk niet zomaar gedaan en nieuwbouw niet zomaar gerealiseerd.
Welke onderhouds- en beheeruitgaven staan in de begroting (of zijn contractueel
afgesproken met de exploitant) om eventuele noodzakelijke verbeteringen in de tussentijd te
doen?
Met vriendelijke groet,
Fractie SP

