
Voorzitter, 

In deze raadzaal speelden diverse keren mensen op het gemoed van de aanwezigen als het 
ging over het buitenbad. Eén van de initiatiefneemsters van Buitenbad Open verzocht 
raadsleden ooit de ogen te sluiten en terug te denken aan de eigen kindertijd en hoe zij toen 
bezoekjes hadden gebracht aan een buitenbad. Mevrouw Ögüt bedacht een paar maanden 
daarna dat wij met zijn, toen nog, vijfendertigen allemaal het Veghelse bad hadden bezocht 
en hoe mooi die herinneringen waren. Rooise en Schijndelse raadsleden keken verbaasd om 
zich heen.  

Voorzitter, wij van Hart zijn dol op nostalgie. Én we vinden nostalgie een slechte basis voor 
investeringen in de toekomst. Herinneringen blijken trouwens nogal eens troebel. De 
bezoekcijfers van het buitenbad houden al jarenlang niet over, er was van een regionale 
functie behalve wat Heeswijk-Dintherse zwemmers nimmer sprake en zelfs een groot 
aantal buitenbadliefhebbers uit de eigen gemeente wilden en willen niets weten van het 
Veghelse bad. Rooienaren gaan naar Best en Schijndelaren naar Sint-Michielsgestel. En o ja, 
anders dan in de overwegingen van de motie staat: waterplassen winnen het voor veel 
zwem- en zonliefhebbers wel degelijk van een buitenbad. Mijn Schijndelse kinderen en al 
hun vrienden kennen Hemelrijk, De Langspier, de Zuiderplas en Het Dungens Gat – ze 
hadden er in hun tienerjaren fietstochten voor over die langer waren dan naar Veghel.  

Deze discussie, voorzitter, gaat niet over het buitenbad van Meierijstad. Dit gaat over het 
buitenbad van én voor één van de dertien dorpen van Meierijstad. Waarbij het aantal 
inwoners van dat dorp dat het bad bezoekt, bewezen laag is. Lager dan gemiddeld bij 
buitenbaden.  Volgens de motie voorziet het bad in een behoefte. Geen idee waarop dat is 
gebaseerd. Niet op de warme zomer van 2022, toen zelfs de meest drukke dag het moest 
doen met nog geen 700 bezoekers.  

 

‘We hebben het geld’, zei de heer Dominicus onlangs in het Brabants Dagblad. Het is maar 
hoe het uitkomt bij de VVD. Toen afgelopen jaar zowel bij de kadernota als de begroting 
werd gepleit voor een lagere OZB, gaven de neoliberalen niet thuis. Niks geld genoeg. De 
euro’s van inwoners hadden we nodig. En nu we dat geld in the pocket hebben, is er geld 
genoeg voor – kan ons het schelen – openbaar zwembad nummer vier.   

Wat Hart betreft kunnen de belastingen laag blijven als we met zijn allen kritisch zijn over 
investeringen in de categorie ‘Niet nodig, wel leuk’. Investeringen in een vierde zwembad 
dus.  

Wat ook helpt: beseffen dat we ons geld in de toekomst nog hard nodig hebben voor echte 
noden. Wie nu pleit voor gemeentelijke investeringen in een, overigens particulier, 
buitenbad – zo iemand gaat voorbij aan die echte noden. Armoede, klimaatadaptatie, 
duurzame energie, schoolgebouwen, centrumplannen. En dan hebben we het nog niet 
gehad over het Omnipark in Erp – wel beloofd maar nog geen geld voor gereserveerd. 

We vragen ons af of VVD, Hier en de oppositie-minus-Hart ook maar iets hebben 
meegekregen van de beeldvormende avond van 12 januari. Het bad is aftands, afgekeurd, 
trekt weinig bezoekers en is duur. Voor mensen met een smalle beurs, want kaartjes zijn er 
duurder dan bijvoorbeeld in Sint-Michielsgestel. En voor de gemeente: Laco wil drie keer zo 
veel geld voor nog een jaar beroerd onderhoud. Over het bad overnemen of zelfs helemaal 
nieuw bouwen moeten we het al helemaal niet hebben. De kosten per bezoeker zijn 
torenhoog. 

 



 

Negeren we daarmee de roep vanuit het initiatief Buitenbad Open? Vergeten we 
gemakzuchtig dat Hart zichzelf de partij van de burgerparticipatie noemt? Nee, voorzitter. 

Hart was werkelijk gierend enthousiast toen we aan een Veghelse keukentafel 
kennismaakten met die groep initiatiefnemers. Ze vertelden ons over een identiek bad in 
Wateringen. Inwoners zorgden daar dat het bad openbleef. Ze boorden fondsen aan, vonden 
sponsors, werden zelf eigenaar en kregen van de gemeente een jaarlijkse subsidie die nog 
lager is dan wat Meierijstad tot voor kort in de bodemloze put van Laco gooide. Zoiets willen 
wij hier ook, zeiden ze ons. En wij, van de partij van de burgerparticipatie, maar knikken, 
voorzitter. 

Helaas kwam Buitenbad Open terug op haar toezegging. Laco of de gemeente mogen hen 
bellen voor wat hand- en spandiensten, maar meer ook niet. Waarmee de groep is 
verworden tot een actiegroep, hoe de heer Dominicus tijdens de commissievergadering van 
twee weken geleden ook anders beweerde. Het is geen burgerinitiatief. Het is een actiegroep 
en daar is trouwens niks mis mee. Maar ze zijn dus niet de ooit beoogde coöperatieve groep 
burgers die met gemeenschapszin, zelfwerkzaamheid en lef de schouders onder het bad 
zetten.  

Wat deze actiegroep wel is: een bedreven club van dames en heren die bij gesprekken met 
diverse fracties allerlei toezeggingen lospeuterde. Fracties die nu dus niet meer terug 
kunnen en daarom een wazige motie schreven. De wazigheid blijkt uit de vraag die 
wethouder Van Gerwen twee weken geleden terecht stelde: moest hij nou bezien of het bad 
open kan blijven of moest hij het bad, dat dus niet van de gemeente is, sowieso 
openhouden?  

De stilte in deze raadzaal na die vraag sprak boekdelen.  


