
 
 
Aan:  De burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad 
 
datum  : 23 juli 2022 
onderwerp : Sluiting zwembad de Beemd. 
 
Geachte burgemeester en wethouders, / Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 28 juni werden alle hoofdgebruikers geconfronteerd met het gedwongen feit dat zwembad de 
Beemd per 01-01-2023 wordt gesloten, waardoor er minimaal 4 maanden geen overdekt zwembad 
beschikbaar is in Veghel. Dit werd per mail medegedeeld. De verbazing was groot. Vooral omdat er 
continu gecommuniceerd werd dat er een mooie overgang mogelijk zou zijn van het oude naar het 
nieuwe zwembad. In het kader van het nieuw te bouwen zwembad is met de gemeente en alle 
hoofdgebruikers voor het laatst persoonlijk contact geweest op 01 november 2018.  Op 17 december 
2019 werd de mooie overgang door wethouder Gooijaarts nog bevestigd in een artikel. Zijn letterlijke 
woorden waren: “De Beemd blijft, totdat de nieuwbouw gereed is, in gebruik.” 
 
In de mail van de sportraad op 18 juli 2021 staat dat het doel is om de overeenkomst met LACO 
zodanig te verlengen dat het huidige zwembad pas 2 maanden voor de opening van het nieuwe bad 
zal sluiten. Ook werd verenigingen de kans gegeven om de ontwikkelingen omtrent de bouw van de 
zwembaden te volgen via de zwembaden Meierijstad app. In deze app van Meierijstad en Wind 
Design Build staat nog steeds dat de oplevering van het zwembad in Veghel september 2022 is en de 
onderhoudsperiode start op 1 september 2022. 
 
U begrijpt dat al deze informatie minimaal tegenstrijdig overkomt en voor veel verwarring zorgt.  
 
Als de boodschap van 28 juni op een eerder moment al met de hoofdgebruikers via persoonlijk 
contact gecommuniceerd was, hadden we al veel eerder actie kunnen ondernemen om alternatieven 
te zoeken en had de verwarring voorkomen kunnen worden. Normaliter worden er jaarlijks in april al 
afspraken gemaakt met zwembaden over het nieuwe zwemseizoen. Nu staat de zomervakantie al 
voor de deur, waardoor mogelijkheden verkennen in andere zwembaden met ingang van het nieuwe 
seizoen al sterk gereduceerd is. Ook uitwijken naar zwembaden van buurgemeenten is hierdoor 
lastig. 
 
In de door de gemeente verzonden mail aan de hoofdgebruikers d.d. 28 juni jl. staat: Samen met u 
gaan we kijken of uw vereniging tijdens deze periode gebruik kan maken van de andere gemeentelijke 
baden in Meierijstad. De komende maand gebruiken we om meer duidelijkheid te krijgen over deze 
mogelijkheden. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze 
bedrijfsleidsters. Daarnaast adviseren we u ook om bij zwembaden in buurgemeenten te informeren 
naar tijdelijke inpassingsmogelijkheden. 
Opnieuw wordt hiermee verwarring gezaaid. Het is ons nu niet duidelijk of de gemeente of wij als 
verenigingen zelf de mogelijkheden moeten inventariseren. Wij als verenigingen zijn gaan 
inventariseren en hieruit blijkt dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Dit baart ons zorgen. Wij 
verwachten dan ook van de gemeente dat zij als eigenaar van de overige 2 zwembaden een beter 
zicht heeft op beschikbare mogelijkheden en deze ook creëert voor de hoofdgebruikers van Veghel.  
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De enige reactie die we ontvangen hebben is via de stadskrant van woensdag 06 juli jl. Hier reageert 
een woordvoerder van de gemeente als volgt: “De verenigingen konden tijdens de coronapandemie 
ook geen kant op. Dus ze weten hoe het is. Bovendien zijn het maar vier maanden.” Deze woorden 
suggereren geen meewerkende opstelling en het komt bij ons zelfs ongeïnteresseerd over. Zeker 
omdat de coronaperiode er voor heeft gezorgd dat met name veel jongeren een achterstand hebben 
opgelopen op het gebied van scholing en sport. Gezondheid en conditie hebben hieronder geleden. 
Verder vindt de woordvoerder van de gemeente dat de communicatie goed is verlopen. Ook zegt hij: 
“De raadsinformatiebrief hebben wij naar de betrokken verenigingen gestuurd. We gaan nog in 
gesprek met de scholen en de verenigingen.” Feit is dat we nu toe nog niks van de gemeente 
vernomen hebben. Het nieuwe seizoen start al op 05 september a.s. 
 
Wij betreuren deze instelling van de gemeente. Door corona zijn er de afgelopen jaren al meerdere 
langdurige periodes geweest waarin we niet konden zwemmen met alle gevolgen van dien. In deze 
periodes merkten we dat de verbondenheid met leden afneemt, ondanks alle inzet van onze 
vrijwilligers. Een nieuwe periode van 4 maanden zonder zwemwater heeft vervelende gevolgen zoals 
ledenverlies, mislopen van contributie als enige inkomsten en weer een seizoen waarin 
hoofdgebruikers geen examens en scholingen voor het kader kunnen uitvoeren. Wij als 
hoofdgebruikers vragen ons af hoe de gemeente ons hierin gaat compenseren en op welke manier. 
We verwachten als hoofdgebruikers gecompenseerd te worden voor de extra kosten die wij moeten 
gaan maken door de zwembadsluiting. Als het zwembad na 4 maanden sluiting in mei weer geopend 
wordt is het nog circa 2 maanden tot de zomerstop. Hoe komt de gemeente de vaste gebruikers 
tegemoet om in deze periode na opening te werken aan o.a. ledenwerving en verbetering van 
kwaliteit voor de Veghelse kinderen na weer 4 maanden niet zwemmen. U zou hierbij kunnen 
denken aan een periode zonder huur tot aan de zomervakantie of adverteren voor de gebruikers op 
kosten van de gemeente. 
 
Wat voorgaande extra wrang maakt is het artikel in de stadskrant van 29 juni 2022 dat gaat over de 
ambities en afspraken uit de Sportnota om een financiële impuls te geven en een deel ervan in te 
zetten om initiatieven op het terrein van gezonde leefstijl te ondersteunen. U streeft er actief naar 
om iedereen zoveel mogelijk in beweging en lekker in zijn en haar vel te krijgen en te houden. Dit zijn 
de woorden van de wethouder sport van Gerwen.  Hoe verklaart de gemeente dan de sluiting voor 4 
maanden van het binnenzwembad in dit kader? 
 
Verder hebben wij als hoofdgebruikers ook nog geen informatie ontvangen over de nieuwe 
accommodatie. Hierdoor weten wij nog niets over gebruikersuren en opslagruimte van materialen. 
We weten wel dat deze in het nieuwe zwembad in Sint Oedenrode summier zijn.  Vragen die wij 
hierbij hebben zijn de volgende: Behouden de hoofdgebruikers de huidige trainingsuren of zijn er 
andere mogelijkheden in het nieuwe zwembad? Behouden de verenigingen die in het huidige 
zwembad opslagruimte hebben dezelfde m2 opslagruimte conform de aangedragen beschrijving ten 
tijde van het haalbaarheidsonderzoek in 2018? Zo nee, hoe komt de gemeente tegemoet om dit wel 
te bewerkstelligen? Wat gebeurt er met de huurtarieven voor de verenigingen in het nieuwe 
zwembad? 
 
Resumé: Hoe moeten wij als hoofdgebruikers van het zwembad door de bomen het bos nog zien 
door alle verwarrende informatieverstrekking? Wat gaat de gemeente voor ons betekenen? Welke 
(financiële) compensaties kunnen de hoofdgebruikers tegemoet zien?  Welke garanties geeft de 
gemeente met betrekking tot zwemwater gedurende deze periode van minimaal 4 maanden? 
Wanneer en hoe gaat de gemeente ons informatie verschaffen over de nieuwe accommodatie? 
 
Wij gaan er vanuit dat wij middels deze brief gehoord gaan worden en er duidelijkheid verschaft 
wordt door het college aan de hoofdgebruikers. Bij voorkeur via een gesprek met de betrokken 
bestuurders/ambtenaren. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
  
 
 
 
Lichamelijke Gehandicapten Sportvereniging Veghel (LGSV)                  Onderwatersport Veghel,  
 
 
 
 
 
 
                         
 
                            Reddingsbrigade Veghel                                                     Zwemvereniging Nautilus.  
  




