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Betreft: Vergadering Beeldvormende bijeenkomst Fysiek Domein, bestuur en middelen, 01-02-2022 

Referentie: ontwikkeling zwembad multisportcomplex Meestooflaan te Numansdorp 

Datum: 27-01-2022 

 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

Deze brief sturen wij u omdat onze sportverenigingen gehuisvest zijn aan de Meestooflaan in 

Numansdorp of gebruikers worden van het te realiseren zwembad. Aangaande de bouw van het 

zwembad en de ontwikkeling van een multisportcomplex op deze locatie, brengen wij hier in een 

gezamenlijk standpunt een aantal zaken naar voren.  

Participatieproces  

In de eerste en misschien wel voornaamste plaats merken we op dat onze betrokkenheid als 

belanghebbende verenigingen ongewild beperkt is geweest. Op een aantal momenten hebben wij 

kunnen inbrengen wat onze wensen zijn voor de inrichting van dit terrein, eventuele onderlinge 

samenwerking en de toekomstige sportbeoefening in de Hoeksche Waard. Het laatste overleg met 

de projectleider van de gemeente vond plaats op ons verzoek(!) in maart 2021. De vragen die wij 

daarbij hadden over investeringen, exploitatielasten, beschikbare faciliteiten, bereikbaarheid en het 

tekort aan vierkante meters op deze locatie, bleven goeddeels onbeantwoord. Bovendien was ons 

niet duidelijk hoe onze inbreng werd opgenomen in de planvorming en de informatievoorziening 

naar ons bleef achterwege. De besproken punten uit ons laatste overleg van maart 2021, zien wij nog 

altijd niet verwerkt in de huidige plannen.  

Participatie in onze opvatting, betekent dat we gezamenlijk een proces doorlopen en tot een concept 

of idee voor een multisportcomplex aan de Meestooflaan komen. Dat niet altijd aan alle wensen kan 

worden voldaan, begrijpen wij ook. Maar nu voltrok de planvorming zich voor ons in een black box en 

zien worden wij plots geconfronteerd met de voorstellen die nu aan de Raad gedaan worden.  

Huisvesting  

In principe zijn wij als individuele verenigingen aan de Meestooflaan tevreden over de huidige 

situatie en hoeft er voor ons niets te veranderen. Het huidige raadsvoorstel voegt nu een 

functionaliteit, namelijk een zwembad, toe aan onze locatie. Dat heeft gevolgen voor onze 

huisvesting en de manier waarop wij nu onze sporten beoefenen. In de laatste plannen die wij gezien 

hebben (maart '21) bleek het terrein te klein bemeten om alle functionaliteiten op een goede manier 

te huisvesten. Daarnaast maken wij ons ernstige zorgen over de bereikbaarheid en ontsluiting van 

onze sportterreinen. Het raadsvoorstel spreekt inmiddels van een multisportcomplex. Dat verbaast 

ons. Met ons is gesproken over de komst van een zwembad en niet anders. Wij denken echter dat de 

toevallige aanwezigheid van onze sportverenigingen onvoldoende grond biedt om al te spreken van 

een multisportcomplex. Daarvoor is het nodig dat er gedacht en ontworpen wordt vanuit een visie 

op sport en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Nu voelt het alsof onze verenigingen aan 

de Meestooflaan sluitstuk zijn voor de bouw van het zwembad.  

Zwembad  

Wat betreft het zwembad lezen wij in dit voorstel vooral een spanning tussen de kaders die de 

gemeente Cromstrijen vijf jaar geleden meegaf in haar opdracht versus de ontwikkelingen waar we 

inmiddels als gemeente Hoeksche Waard gezamenlijke oplossingen voor willen bedenken. 

Belangrijkste knelpunt lijkt de opdracht tot vervanging van de basisfaciliteiten van het oude 

zwembad. De bijgevoegde onderzoeken (o.m. Mulier/Rebel) bieden tal van argumentatie die tot een 

andere scenariokeuze zou moeten leiden.  
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Alleen al op basis van de huidige behoefte van gebruikers zou het nieuw te realiseren complex 

moeten beschikken over tenminste een wedstrijdbad en een doelgroepenbad met beweegbare 

bodem. Het blijkt namelijk niet mogelijk om de temperatuur van het zwemwater zo te reguleren dat 

het geschikt is voor doelgroep zwemmen (o.m. ouderen, revalidatie, gehandicapten) alsook voor 

trainingen of wedstrijden. Als de gemeente net als de zwemvereniging, de ambitie heeft om het 

(wedstrijd)zwemmen voor de regio te behouden dan moet het complex daarnaast voorzien in een 

tribune en een volwaardige kantine en faciliteiten. Een zwembad bouw je voor 50 jaar. Nu bouwen 

betekent wat ons betreft investeren in de toekomst en niet alleen vervangen wat er nu is. Zonder dat 

perspectief verdwijnt de ZPC noodgedwongen uit de Hoeksche Waard.  

Toekomst  

Als wij kijken voorbij de rommelige fase van voorbereiding en realisatie, dan zien we de belangrijke 

taak die op ons afkomt. De Hoeksche Waard wordt geconfronteerd met een groei in de regio, sterke 

vergrijzing en een groene druk. Maar ook wordt bezuinigd op dure zorgvoorzieningen zodat wij 

allemaal meer eigen verantwoordelijkheid en zorgtaken krijgen. Het belang om actief te blijven en 

gezond is groter dan ooit. Onze rol daarin als sportverenigingen neemt de komende jaren toe. Wij 

willen graag met elkaar en met u samenwerken en leren hoe we inspelen op al die maatschappelijke 

veranderingen.  

De gemeente tekende inmiddels een lokaal sportakkoord met Hoeksche Waard Actief, de Sportraad, 

Welzijn Hoeksche Waard en BRES. Dat bevat speerpunten over onder andere een duurzame 

sportinfrastructuur en vitale aanbieders. Wij zijn die aanbieders en wij moeten gaan zorgen voor die 

infrastructuur en programmering. Zonder gesprek, zonder visie en zonder voorwaarden waaronder 

wij moeten werken, kunnen wij als vrijwilligers, die rol niet vervullen. Daarnaast verwijzen wij nog 

naar de integrale sport- en beweegnota die dit jaar wordt opgesteld en die de maatschappelijke 

waarde van bewegen en sport moet concretiseren. Om hierin een goede rol te kunnen vervullen, 

willen wij richting krijgen voor de lange termijn voor de Meestooflaan en afspraken maken voor de 

samenwerking tussen ons, de gemeente en andere belanghebbenden.  

Concluderend  

Het beoogde multisportcomplex biedt straks mogelijkheden om langer te schaatsen, om te 

skeeleren, om beachvolleybal ook in het voor- en naseizoen te spelen en het jaarrond te jeu de 

boulen, om te trainen voor de triatlonvereniging en om competitief en revaliderend te zwemmen. 

Zeker als wij als sportverenigingen activiteiten kunnen opzetten met onderwijs en zorginstellingen, 

biedt dit terrein straks allerlei mogelijkheden tot bewegen voor de inwoners van onze gemeente. 

Daar zijn we enthousiast over.  

 

• Wij pleiten voor een zwembad met een wedstrijd- én een doelgroepenbad (met beweegbare 

bodem), met een tribune, een kantine en andere faciliteiten in eigen beheer; 

• Wij pleiten voor de verenigingen individueel dat zij hun faciliteiten behouden of minimaal 

gelijkwaardig gecompenseerd worden; 

• Wij pleiten voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid van onze faciliteiten; 

• Wij pleiten voor een gezamenlijk proces waarin wij als partner van de gemeente de fysieke 

inrichting van de locatie alsook de ontwikkeling van de sportcultuur in Numansdorp en 

omgeving kunnen ontwerpen. Dat betekent actieve participatie in het hele proces.  
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Wij spreken u hier aan op uw opdrachtgevende, kaderstellende en controlerende taak. Concreet is 

het volgende nodig:  

• evaluatie van het (participatie)proces tot nu 

wij zijn nauwelijks betrokken geweest, kregen geen terugkoppeling en we werden niet of 

gebrekkig geïnformeerd; 

• deelname en co-creatie als groep 

gesprekken werden met ons individueel gevoerd, terwijl we kennelijk één complex moeten 

gaan vormen; 

• inzicht in kosten 

wij hebben geen zicht op investeringen en exploitatielasten die horen bij de verschillende 

scenario's; 

• visie op de toekomst 

het is ons onbekend welke visie van de gemeente op bewegen en gezondheid en welke rol 

kunnen wij daarin specifiek kunnen vervullen; 

• ontwikkeling naar vitale aanbieders 

het is belangrijk dat de gemeente onze groei tot vitale aanbieder faciliteert zodat we onze 

maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid beter kunnen uitoefenen. 

Deze brief kwam tot stand met inzet van de Sportraad, maar is verzonden uit naam van 

onderstaande verenigingen. Dit is ons gezamenlijke standpunt, iedere vereniging maakt mogelijk nog 

op eigen titel gebruik van de inspraakmomenten gedurende dit besluitvormingsproces.  

Wij vertrouwen op uw wijsheid en visie op de toekomst. 

 

Hoogachtend, 

IJsvereniging Nooitgedagt,    Lianne Eland  

Zwem en Poloclub Numansdorp,    Arie van Huizen  

Stichting Beach Sport,      Dennis Verschuuren  

Hengelsportvereniging Hoeksche Waard,   Bernard Provilij  

Triathlon Vereniging Hoeksche Waard,    Menno Benningshof  

Gehandicaptensportvereniging Hoeksche Waard,  Jan Corstjens  

Tennisvereniging Numansdorp,    Han Boender  

Alerimus,      Trix  van Os 


