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‘ Eigen zwembad d eerst’, kan niet meer
Iedereen wil een zwembad in zijn woonplaats, maar dat kan niet meer uit. Tijd om het op Achterhoekse
schaal te bekijken, vindt Eelco van den Heuvel.

Wie wil zwemmen in de Achterhoek kan op maar liefst dertig locaties terecht.
Van Steenderen totWinterswijk en van ’s-Heerenberg tot Neede, het wemelt van de zwemgelegenheden.
Er zijn veertien overdekte zwembaden, elf openluchtbaden en vijf natuurzwembaden. Vier van die dertig
zwemvoorzieningen zijn in particuliere handen. Eigenlijk zijn het er 32, want in Emmerik en Bocholt - op een steenworp afstand - staan ook nog eens twee zwemparadijzen.
Maar zwembaden zijn duur, dus gemeenten willen erop bezuinigingen, zoals Oude IJsselstreek. De twee binnenbaden in
Varsseveld en Ulft en het buitenbad in Terborg, moeten worden gecombineerd tot één binnen/ buitenbad, ergens in de
gemeente.
Telkens als sluiting van een zwembad dreigt, komt de bevolking in het geweer. Niemand wil zijn bad verliezen. Zo pleiten
Terborgenaren voor dat combinatiebad in hún woonplaats en wil Varsseveld dat het bad dáár komt. Dat is begrijpelijk,
want diezelfde bevolking heeft soms zelf geld voor het bad opgebracht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het buitenbad de
Paasberg in Terborg.
Maar de roep om het behoud van het eigen bad is ook een teken van een verengde blik. De discussie die nu in Oude
IJsselstreek woedt over de concentratie van zwembaden, zou eigenlijk Achterhoekbreed moeten worden gevoerd. In die
discussie zou moeten worden gekeken naar al die dertig zwemvoorzieningen. De gezamenlijke gemeentebesturen
zouden zich samen met bijvoorbeeld zwemverenigingen kunnen afvragen hoeveel zwemvoorzieningen er nodig zijn en
waar.
Met het oog op kostenbesparing moeten zij ook kijken naar een combinatie van binnen- en buitenbaden, zoals Oude
IJsselstreek nu doet. Op basis van de antwoorden op die vraag zou een gezamenlijk plan kunnen worden gemaakt, dat
voorziet in voldoende, goede zwemvoorzieningen tegen een lagere kostprijs. Daarmee wordt tevens recht gedaan aan
mensen die geen gebruik maken van een zwembad, maar daar wel aan meebetalen.
Wie bijvoorbeeld kijkt naar de omgeving Aalten/ Winterswijk ziet dat daar zes zwemvoorzieningen zijn, rijkelijk veel op zo’n
kleine oppervlakte. En wie ook Emmerik en Bocholt in ogenschouw neemt - en dat is vanuit Achterhoeks perspectief heel
logisch - ziet dat zowel ’s-Heerenberg als Emmerik over een volledig uitgerust zwembad beschikt. Afstand tussen beide
baden: ongeveer vijf kilometer.
De afstand tussen Aalten respectievelijk Dinxperlo en Bocholt, waar zwembad Bahia staat, is rond de zeven kilometer.
Het is logisch om ook de aanwezigheid van dat zwembad in de discussie te betrekken. Wie de hoeveelheid Nederlandse
kentekens bij het Duitse bad telt, ziet dat het razend populair is bij Achterhoekers.
Daarmee komen we op het aspect afstand. Voorstanders van een zwembad dichtbij wijzen erop dat het - zeker met het
oog op kinderen - op fietsafstand moet zijn.
Maar wat is een redelijke fietsafstand? Dat is voor iedereen verschillend.
Uiteraard is het handig om iedere voorziening om de hoek te hebben, maar op het moment dat dat niet meer uit kan,
moeten Achterhoekers een grotere afstand voor lief nemen, al dan niet op de fiets.
Als we naar bioscoop of theater gaan, vinden we dat zelfs logisch.
Kortom: tijd voor een integrale, Achterhoekse visie op zwemvoorzieningen. Dat vergt een andere instelling van zowel
inwoners als politiek: het eigen (plaatselijk) belang moet wijken voor het gezamenlijk belang. Eigen zwembad eerst, is
verleden tijd.
Eelco van den Heuvel is redactiechef en inwoner van Oude IJsselstreek
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