
Graag willen wij u als inwoners van de kern Veghel, gemeente Meierijstad, vragen om gedegen na te 

denken over de toekomst van ons openlucht zwembad, gelegen op het Pr. Willem Alexander 

Sportpark te Veghel. 

Inmiddels is duidelijk dat de toekomst van ons zwembad aan een zijden draad hangt.  

Het zal u bekend zijn dat we middels spreektijd in de raad hier aandacht voor gevraagd hebben. 

We hebben u toen beloofd; u hoort van ons, we gaan u benaderen en vragen dit op te nemen in uw 

partijprogramma. 

Bij deze. 

 

We vatten kort samen waarom het zo ontzettend belangrijk is : 

De jeugd ontmoet elkaar hier 

De jeugd raakt vertrouwd met het water, speelt, rent rond, beweegt, maken herinneringen 

De gezinnen met de kleine portemonnee kunnen hier plezier maken. 

De groep die dagelijks baantjes komen trekken. 

De middelbare scholen (Fioretti en Zwijssen) maken hier gebruik van. 

Speciaal onderwijs maakt hier gebruik van. 

Nautilus maakt hier gebruik van. 

Kortom iedereen is hier welkom, en iedereen kan hier zorgeloos plezier maken! 

Stand van zaken: 

Inmiddels hebben we een team die zich voor dit onderwerp willen inzetten : Jan den Biggelaar 

gepensioneerd huisarts, Renee Gorris middelbaar onderwijs, Dorien Nieuwint lager onderwijs, Geert 

van de Vorstenbosch onderwijs, Paulette Savelsbergh bedrijfsleven. 

Door de media is het onderwerp breed opgepakt. 

Er is het burgerpanel gevraagd zich uit te spreken; 600 mensen reageerden,  waarvan 84% zegt het 

moet blijven! 

Opmerkelijk, normaal spreken 400 mensen zich uit en zijn de meningen verdeeld. Je kunt dus niet 

meer zeggen dat het een aanname is dat het bad belangrijk is voor de inwoners. 

 

Inmiddels zijn we ook in gesprek met het middelbaar onderwijs en lager onderwijs. Het hoger 

onderwijs spreekt zich uit dat het buitenbad voor de jeugd belangrijk is. Ze zouden het zeer 

betreuren als het dicht gaat Er zal intern overlegd worden of ze hier iets mee gaan doen. 

Basisscholen spreken zich ook zo uit, echter verwachten niet hier binnen de school iets mee te gaan 

doen.  

Samenvattend zegt het onderwijs dat het belangrijk is voor de jeugd dat deze faciliteit blijft. 

 

In de bijlage die u hierbij ook ontvangt leest u het verhaal van de Waterman. Een openlucht 

zwembad in Wateringen. Hierin leest u een scenario zoals het ook kan. 

Met gedroomde bezoekersaantallen, prachtige oplossingen en goedlopend. 

 

We hebben al meerdere malen gehoord ”dit is aan Laco”, de eigenaar; hierover het volgende: 

De gemeente heeft ooit besloten het binnen en buitenbad in 2009 te verkopen aan Laco. Recent 

heeft Laco het binnenbad kunnen verkopen aan de Aldi. Blijft over het buitenbad wat gerenoveerd 

moet worden. Welke keuze de gemeente ook maakt, feit blijft dat Laco eigenaar is van een stuk van 

het gemeentelijk sportpark! Een zeer ongewenste situatie, die teruggedraaid moet worden. De 

waarde van de grond is afhankelijk van het bestemmingsplan, huidige bestemmingsplan is 

sportpark/zwembad. 

Onze plannen voor de toekomst zijn op dit op de agenda te krijgen van de gemeente, er zullen 



beslissingen genomen moeten worden in 2022. Het blijkt een onderwerp te zijn wat leeft, de 

response is hoog, de reacties duidelijk. We gaan verder in gesprek met het onderwijs, de 

verenigingen, het bedrijfsleven en iedereen die wil meedenken. Daarnaast komt er een petitie als de 

zon schijnt. Basis gedachte is om samen tot oplossingen te komen. Het mooie is dat dit in Wateringen 

al gelukt is een dorp zonder veel grote bedrijven! 

Dank voor uw tijd, 

Namens Buitenbad open, 

Jan den Biggelaar, 

Paulette Savelsbergh 

 

 

 

 

 


