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MELICK Gemeenteraad beslist op 21 april

‘Nieuw bad in
handen van
onderneming’
door Jos Bouten
ROERDALEN – Het zwembad in Melick blijft mogelijk behouden.
Voorwaarde is wel dat er een bedrijf wordt gevonden dat een
nieuw bad bouwt en dat de komende dertig of veertig jaar beheert en exploiteert. Als zo’n bedrijf niet wordt gevonden, gaat
het bad op 1 januari 2017 dicht.

In 2014 besloot Roerdalen het meer
dan veertig jaar oude Apollobad te
sluiten per 1 januari van dit jaar. Reden: het zwembad is te duur. Daarop richtte een groep Roerdalenaren
het burgerplatform Zwemmend
Roerdalen op om te onderzoeken
of het zwembad behouden kon blijven.
Uit het onderzoek bleek dat het
haalbaar zou zijn om een nieuw
zwembad te bouwen, in combinatie met een nieuwe sporthal en een
brede maatschappelijke voorziening. Kosten: minimaal 3,6 miljoen
euro, tenminste als de accommodatie zou worden gerund door vrijwilligers. Dit rapport was reden voor
Roerdalen om de burgerwerkgroep
nog een kans te geven. De sluiting
van het bad werd uitgesteld om de
groep de kans te geven het haalbaarheidsonderzoek beter te onderbouwen.
Dat nieuwe rapport ligt er nu.
Daarin staan twee mogelijkheden:
nieuwbouw van een zwembad en
bouw van een totaal complex met

naast het zwembad een gymzaal
en gemeenschapsruimtes. Het platform concludeert dat de gemeente
altijd bij zal moeten lappen, ook al
wil ze dat in principe niet meer.
Maar niet zonder voorwaarden.
Om de risico’s voor de gemeente te
beperken, is een ander plan bedacht: verkoop van het huidige
zwembad aan een op te richten
stichting. Die geeft de opdracht
voor de bouw van een nieuw
zwembad of het totaal complex
aan een commercieel bedrijf. Dat
gaat op zijn beurt het nieuwe complex ontwerpen, bouwen en onderhouden en is vervolgens dertig of
veertig jaar verantwoordelijk.
Als het lukt om zo’n investeerder te vinden, is de gemeente bereid per jaar maximaal 184.000 euro in het Apollocomplex te steken.
Om tijd te winnen, wil Roerdalen
de sluiting van het bad nog tot 1 januari 2017 uitstellen. Dat kost de gemeente zo’n honderdduizend euro
extra. Maar als de aanbesteding van
de nieuwbouw niet lukt, gaat het
bad onherroepelijk dicht op die datum. In dat geval krijgt Melick alleen een nieuwe gymzaal. De gemeenteraad beslist op 21 april.

䊳 Als zo’n investeerder wordt
gevonden, is de gemeente
bereid per jaar maximaal
184.000 euro bij te dragen.

