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         Didam, 11 juli 2020 
 
 
 
Beste leden, 
 
 
Velen van jullie zullen uit de media vernomen hebben dat het doek gevallen lijkt te zijn voor ons 
zwembad. 
Wij zijn boos over het politieke spelletje dat dit college en het coalitie-deel van de gemeenteraad 
heeft gespeeld. 
We hechten er waarde aan om jullie de situatie toe te lichten. Deze coalitie heeft veel gedaan maar 
vooral gelaten met als doel : sluiting van het zwembad. Daarom hieronder een uitleg wat de politieke 
partijen hebben gedaan en gelaten. 
 
De wethouder voor sport heeft laten onderzoeken of een zwembadexploitant in staat is voor de 
huidige gemeentelijke bijdrage een (nieuw) zwembad te exploiteren. Dit bleek niet het geval. 
Er zijn door vier partijen plannen ingediend om een nieuw zwembad te (kunnen) bouwen en te laten 
exploiteren bij de Nevelhorst . Deze plannen wilde de wethouder en de coalitie niet nader 
onderzoeken.  Deze plannen zijn door de oppositie toch in de gemeenteraad ingediend. 
 
Steun aan het plan voor een nieuw zwembad bij de Nevelhorst is gegeven door: 
Rob Mos 
PvdA 
Lijst Groot Montferland 
 
Voor sluiting van de Hoevert hebben gestemd: 
D66 (de partij van de wethouder voor sport, Mijnen):  
     heeft altijd gezegd dat het zwembad moet sluiten; de gebruikers van de Hoevert kunnen makkelijk 
naar Zevenaar of 's Heerenberg om te zwemmen. 
LBM:  
     heeft 3 weken geleden nog bij ons aangegeven dat wat hen betreft we morgen met de bouw van 
een nieuw zwembad kunnen beginnen, maar houdt nu de kaken stijf op elkaar en wenst niets eens 
meer op deze uitspraak te reageren. 
VVD:  
     dé partij die tijdens de verkiezingen het hardste riep wat er ook gebeurt er moet een zwembad in 
Didam blijven. Nu een vaag verhaal dat er veel open vragen zitten in de door diverse instanties (o.a. 
bouwbedrijven, zwemvereniging) ingediende plannen. Deze vaagheden zitten niet in de plannen, 
maar in de antwoorden van de coalitie op de plannen.  
CDA:  
     heeft vorige week nog een visie opgesteld om tot een nieuw zwembad te komen. Legt nu ineens 
de schuld van sluiting bij de verenigingen omdat de verenigingen de handschoen niet willen 
oppakken om per 1-1-2021 de gehele exploitatie van zwembad de Hoevert op zich te nemen.  Wij 
hebben bij het CDA aangegeven dat het erg naïef is om te denken dat vrijwilligers van een 
zwemvereniging een zwembad zomaar kunnen overnemen met alle wettelijke eisen die daaraan 
verbonden zijn. Wij hebben de expertise en bevoegdheden niet om aan deze wettelijke eisen te 
kunnen voldoen voor het exploiteren van een zwembad. 
  
Helaas kan onze zwemvereniging het zwembad per 1-1-2021 niet exploiteren. Wij zijn vrijwilligers die 
bijna allemaal een dagelijkse baan hebben en zich daarnaast met hart en ziel inzetten voor de 
zwemvereniging en het zwembad. Bovendien is de tijd te kort om ook maar iets te kunnen realiseren 
en is er teveel onzekerheid. Het CDA geeft zelf aan pas in 2022 te willen beslissen of ze eventueel een 
nieuw zwembad willen laten bouwen. 



 
Afgelopen donderdag werd na het besluit tot sluiting per 1-1-2021, een motie aangenomen om aan 
het college te vragen uiterlijk 1 oktober 2020 financiële kaders op te stellen om eventuele plannen te 
kunnen toetsen. 
De wethouder zei voor TV dat zij er alles aan wil doen en graag in gesprek gaat met de verenigingen 
om de mogelijkheden te onderzoeken. 
Dit alles heeft alleen als doel een rookgordijn op te richten en hun eigen straatje schoon te vegen. 
 
Wij als vereniging zijn nog steeds van mening dat de vier voorliggende plannen tezamen een 
prachtige kans zijn voor de Gemeente om een zwemvoorziening voor Didam te behouden tegen een 
schappelijke gemeentelijke bijdrage. 
We zullen dan ook blijven strijden, al is de kans gering. Wij zullen echter niet toelaten dat de zwarte 
Piet bij iemand anders dan dit college en de coalitie komt te liggen. 
 
Rest ons iedereen een zonnige en goede vakantie toe te wensen en hopen jullie allemaal vanaf 23 
augustus 2020 weer in het zwembad te zien. 
 
Het bestuur 
 
 


