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Plan voor
zwembad
Melick

Plan voor
APOLLOCOMPLEX Raad beslist over haalbaarheid

door onze verslaggeefster

MELICK – Het zwembad en de
sporthal van het Apollocomplex
in Melick moeten vervangen
worden door nieuwbouw, blijkt
uit een haalbaarheidsstudie in
opdracht van Platform Zwem-
mend Roerdalen. De raad beslist
of dit plan daadwerkelijk realis-
tisch en uitvoerbaar is.

Voor de vervanging van het Apollo-
complex is in totaal 3,6 miljoen eu-
ro nodig. Eerder liet de gemeente
Roerdalen weten het zwembad van-
af januari 2016 te willen sluiten, in
verband met te hoge onderhouds-
kosten. Platform Zwemmend Roer-
dalen hoopt met dit plan de accom-
modatie te redden.

Het zalencentrum, dat in 1997 bij
het complex is gebouwd, kan voor-
lopig wel gehandhaafd blijven. De
sporthal en het zwembad, allebei
veertig jaar oud, zijn daarentegen
in matige tot slechte staat. Renova-
tie van de zwemvoorziening zou
ruim 1,3 miljoen euro kosten. Hoe-
wel nieuwbouw duurder is, brengt
dit meer voordelen met zich mee,
blijkt uit het onderzoek.

Het plan dat het platform graag
uitgevoerd ziet, is dat de huidige
sporthal wordt gesloopt en hier
voor in de plaats een nieuw zwem-
bad en een sportzaal komen. Het
vernieuwde complex zou een bre-
de maatschappelijke voorziening
worden, waar meerdere verenigin-
gen samenkomen en gebruik van

maken. „Wij hebben er het volste
vertrouwen in”, vertelt Cor Snoeijs,
voorzitter van het burgerinitiatief
Platform Zwemmend Roerdalen.
„Naar verwachting geldt dit ook
voor de gemeente, anders hadden
ze geen budget vrijgemaakt voor
het onderzoek naar de haalbaar-
heid.”

Een van de voorstellen is om in
het nieuwe zwembad een beweeg-
bare bodem te realiseren. Hierdoor
kan de setting worden veranderd,
wat het mogelijk maakt om baby-,
peuter- of kleuterzwemlessen te ge-
ven. Het idee is om de toekomstige
zwemzaal te bouwen op de eerste
verdieping.

Het zalencentrum zou kunnen
dienen als ‘fantasie kamer’; waar
kinderen kunnen spelen en waar
oudere kinderen zichzelf kunnen
verdiepen in onderwerpen zoals
computers, techniek, leren koken.

Als het plan wordt goedgekeurd,
start de sloop in augustus 2016.
Ruim een jaar later zouden de nieu-
we voorzieningen gerealiseerd moe-
ten zijn, waarna het oude zwem-
bad gesloopt wordt.

De raad buigt zich over het ambi-
tieuze plan en kijkt of het qua kos-
tenplaatje realiseerbaar is.

In het nieuwe complex
worden geen ambtenaren
ingezet, maar
voornamelijk vrijwilligers.
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