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ZWEMBAD Burgerplatform Zwemmend Roerdalen heeft tot 1 april de tijd om met een haalbaar plan te komen

Het sportcomplex in Melick. Op de voorgrond de voetbalvelden, daarboven het zwembad en de sporthal en rechts de tennisvelden.
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Meer dan zwemmen alleen
Het begon als een strijd
voor behoud van een zwembad in de gemeente. Maar
inmiddels werkt het burgerplatform Zwemmend Roerdalen aan een plan dat meer
behelst dan zwemmen alleen. „Het gaat om de leefbaarheid van de hele gemeenschap.”
door Remco Koumans

I

n principe staat het besluit
nog steeds. Op 1 januari 2016
moet het Apollobad in Melick
de deuren sluiten. Oud, onderkomen en voor de gemeente te
duur om open te houden. Desondanks werd de afgelopen jaren regelmatig actie gevoerd. Zo werden
er vorig jaar nog ruim 3500 steunbetuigingen verzameld die de
zwemvereniging en de reddingsbrigade steunden in hun strijd voor
behoud van zwemwater. Politiek gezien bracht het vooralsnog weinig.
„We zijn ook lange tijd niet als volwaardig gesprekspartner gezien. De
samenwerking met de gemeente
liep niet lekker. Waarom niet?

Geen idee. Daar kun je veel van vinden, maar daar hebben we op dit
moment niets aan. We zijn nu
hard bezig om een plan te maken
om het zwembad in de gemeente
te behouden. En inmiddels is er
ook vanuit wethouder Den Teuling
een positieve houding ten opzichte
van ons initiatief”, vertelt Cor
Snoeijs, voorzitter van het burgerplatform en tevens voorzitter van
zwemvereniging De Roersoppers.
„Het gaat inmiddels ook om meer
dan alleen behoud van een zwembad. De opzet van ons plan raakt
de leefbaarheid van een hele gemeenschap.”
Op voorspraak van het platform en
in het licht van de bevolkingskrimp en gemeentelijke bezuinigingen hebben de verenigingen die gebruik maken van het Apollocomplex (zwembad, sporthal, voetbalen tennisvelden) zich samengepakt. Elke club afzonderlijk zal het
in de toekomst moeilijk hebben
om het hoofd boven water te houden. Melick verschilt daarin niet
van veel andere plaatsen in de provincie. In plaats van lijdzaam toe te
zien, wil het platform de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen omzetten in kansen.
Het plan waar nu aan wordt gewerkt voorziet in de oprichting van
een zogeheten omnivereniging.
Doel is om met de deelnemende

clubs samen de exploitatie en het
beheer van het Apollocomplex te
verzorgen. Op dit moment wordt
onderzocht wat de kosten zouden
zijn in het geval van renovatie van
het sportcomplex, maar ook nieuwbouw wordt bekeken. Snoeijs:
„Nieuwbouw lijkt op het eerste
oog misschien duurder, maar op
het gebied van energiekosten, bijvoorbeeld bij het zwembad, valt er
weer heel veel mee te winnen.
Daarnaast proberen we helder te
krijgen wat we als verenigingen
kunnen doen om de kosten zo laag
mogelijk te houden.”
Wethouder Jan den Teuling, verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid, staat positief tegenover de
stappen die het platform onder-

neemt. Hij heeft ze tot 1 april de
tijd gegeven om met een realistisch
scenario te komen dat tegelijkertijd
financieel binnen de kaders blijft
van het door de gemeente vastgestelde accommodatiebeleid. Dat beleid behelst onder meer het terugbrengen van het aantal sportparken voor buitensporten van zes
naar drie, in alle zes de kernen een
sporthal of een sportzaal en daarnaast zou elke kern een brede maatschappelijke voorziening (bmv)
moeten krijgen waar sociaal-culturele organisaties hun activiteiten
onder kunnen brengen. Reden
waarom in de plannen van het burgerplatform de realisatie van een
bmv een belangrijk onderdeel
vormt van het toekomstige com-

plex. Of het idee van het platform
uiteindelijk haalbaar is, zal moeten
blijken.
Aan het enthousiasme en de inzet
van de leden van de betrokken
clubs zal het niet liggen. Zij hebben
zich inmiddels achter het initiatief
geschaard. Voetbalvereniging Vesta
namens de buitensport en de zaalsporten, het fluit- en trommelkorps vertegenwoordigt de overige
gebruikers. Het Huis van de Sport
en de Koninklijke Nederlandse
Zwembond ondersteunen het initiatief en bieden een helpende
hand bij de ontwikkeling van de
plannen.
Van belang in het proces is volgens
Snoeijs duidelijke communicatie
en het maken van goede afspraken.
„Alle betrokken clubs en personen
krijgen tegelijkertijd dezelfde informatie. Op die manier voorkom je
mogelijke misverstanden. En het
gaat erom dat iedereen duidelijk tegen elkaar durft te zijn. Zeggen wat
wel kan en wat niet kan. Het is misschien makkelijk om op te sommen waarom het allemaal niet zou
kunnen lukken, maar ik merk dat
nu we een gezamenlijk doel hebben, het draagvlak en het enthousiasme bij alle betrokkenen groeit.
Er is ook een soort trots ontstaan
en in die trots, dat verenigingsgevoel, daar ligt volgens mij de oplossing.”

