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Onderwerp 

 

Sluiting binnenzwembad Veghel 

 

 

 

Beste heer Merks, 

 

Uw vragen van 2 juli 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

In de raadsinformatiebrief van 27 juni 2022 m.b.t. de voortgang contract LACO, lezen we dat op 1 

januari 2023 het binnenzwembad in Veghel dicht gaat. Voor de gebruikers betekent dit, dat er 

gedurende 4 maanden geen overdekt zwembad in Veghel beschikbaar is. Dit zou te maken 

hebben met de sloopplannen, die vanaf die datum plaats gaan vinden.   

 

We hebben daarover de volgende vragen 

1. Is in het gesprek met LACO aan de orde geweest  of het zwembad open kan blijven tot 1 mei 

2023, zodat zwemmers niet hoeven uit te wijken naar andere zwembaden in de regio? 

2. Zo ja, wat zijn dan de beweegredenen om het bad per 1 januari te sluiten? 

3. Zo nee, wat is de reden dat dit niet aan de orde is geweest? 

4. Is de combinatie van bouw nieuwe zwembad en sloop oude opstallen de reden om het bad 

per 1 januari te sluiten? 

5. Zo ja, liggen daar verplichtingen vanuit LACO aan ten grondslag? 

6. Zo nee, wat is dan de reden van het niet langer openhouden van het bad en de sloop daarna 

uit te (laten) voeren? 

7. Vindt u het als college aanvaardbaar, dat gebruikers vier maanden lang moeten uitwijken naar 

een andere locatie in een andere kern? 

8. Zijn er alsnog mogelijkheden sluiting van het oude bad te laten aansluiten op de opening van 

het nieuwe en bent u bereid dit te onderzoeken? 
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Antwoord: 

1. Is in het gesprek met LACO aan de orde geweest  of het zwembad open kan blijven tot 1 mei 

2023, zodat zwemmers niet hoeven uit te wijken naar andere zwembaden in de regio? 

Ja 

 

2. Zo ja, wat zijn dan de beweegredenen om het bad per 1 januari te sluiten? 

Het contract is niet tot de opening van het nieuwe zwembad verlengd om de overlast voor de 

buurtbewoners zo beperkt mogelijk te houden en de veiligheid van de gebruikers van het nieuwe 

zwembad te kunnen garanderen. Door de sloopwerkzaamheden van sportcomplex De Beemd uit 

te voeren tijdens de bouw van het nieuwe zwembad wordt een onveilige situatie en overlast voor 

de gebruikers van het nieuwe zwembad voorkomen. Het eerder slopen van de sporthal dan het 

zwembad biedt ook diverse logistieke voordelen en versnelt de aanleg van de noodzakelijke 

parkeerplaatsen voor het nieuwe zwembad en de toekomstige Aldi vestiging. Daarnaast is de 

eerdere sluiting ook nodig om het nieuwe zwembad te kunnen inrichten, de huidige Laco 

medewerkers te laten integreren in hun nieuwe werkomgeving en de nieuwe installaties aan hen 

te instrueren. 

 

3. Zo nee, wat is de reden dat dit niet aan de orde is geweest? 

Zie antwoord op vraag 2 

 

4. Is de combinatie van bouw nieuwe zwembad en sloop oude opstallen de reden om het bad 

per 1 januari te sluiten? 

Zie antwoord op vraag 2 

 

5. Zo ja, liggen daar verplichtingen vanuit LACO aan ten grondslag? 

Er liggen geen verplichtingen vanuit Laco aan ten grondslag. 

 

6. Zo nee, wat is dan de reden van het niet langer openhouden van het bad en de sloop daarna 

uit te (laten) voeren? 

Zie antwoord op vraag 2 

 

7. Vindt u het als college aanvaardbaar, dat gebruikers vier maanden lang moeten uitwijken naar 

een andere locatie in een andere kern? 

We hebben getracht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de belangen van de  omwonenden, 

gebruikers en rekening gehouden met de tijd die nodig is om het nieuwe zwembad te kunnen 

inrichten, de huidige Laco medewerkers te laten integreren in hun nieuwe werkomgeving en de 

nieuwe installaties aan hen te instrueren. 

 

8. Zijn er alsnog mogelijkheden sluiting van het oude bad te laten aansluiten op de opening van 

het nieuwe en bent u bereid dit te onderzoeken? 

Zie antwoord op vraag 8. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J. van Gerwen 


