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Regiobad wordt worsteling
Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zien alledrie toekomst
voor een regionaal zwembad. Maar daar zitten de
nodige haken en ogen aan.
En de tijdsdruk neemt toe.

door Marcel de Veen

W

ethouder Kelly Regterschot van Landgraaf was er enkele
weken geleden helder over. Laat Heerlen, Kerkrade en
Landgraaf alsjeblieft nog vóór de zomervakantie een standpunt innemen over het toekomstig regionale
zwembad waarover de gemeenten
samen al geruime tijd filosoferen.
Helaas voor Regterschot zal zij
nog wat geduld moeten betrachten. Haar collega’s in Heerlen en
Kerkrade zijn niet zo ver dat ze nu
al duidelijkheid kunnen geven. Het
onderwerp komt in het najaar aan
de orde bij het opstellen van de
meerjarenbegroting.
De haast van de wethouder van
Landgraaf is begrijpelijk. Het zwembad in die gemeente, In de Bende,
stamt uit 1968 en vertoont mankementen. Het bad is dringend toe
aan een facelift. Dat is duur. Bovendien mag je je afvragen of het ver-
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antwoord is om tonnen in de sterk
verouderde voorziening te steken.
Een nieuw en up-to-date bad, gefinancierd door meerdere partners,
is een aantrekkelijk vooruitzicht.
Ook in Kerkrade staat het regionale bad nadrukkelijk op de agenda. Zwembad D’r Pool is weliswaar
niet zo krakkemikkig als In de Bende, maar op termijn zijn toch drie à
vier miljoen nodig om het in de
lucht te houden. Kerkrade werkt
momenteel aan een toekomstvisie
voor D’r Pool. Complicerende factor is dat er met Center Court een
commercieel initiatief ligt om bij
sportpark Kaalheide óók een zwembad te bouwen. Kerkrade zou een
van de financiers moeten zijn.

Heerlen verkeert met Otterveurdt in een relatief luxe positie.
Er zijn op korte termijn geen grote
investeringen nodig, maar zorgen
baart dat het zwembad in Hoensbroek weinig bezoekers trekt.
Aanleiding genoeg voor Heerlen,
Kerkrade en Landgraaf om in 2013
een adviesbureau een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren
naar een regionale zwemvoorziening. In dat onderzoek wordt uitgegaan van twee 25 meterbaden, een
doelgroepenbad en een recreatiebad. Kosten: 12,2 miljoen.
Dat is een fors bedrag. Landgraaf
kijkt daarom ook naar de 2521-variant, die door de nationale zwembond KNZB in de markt is gezet.

Een zwembad van 25 bij 21 meter met een beweegbare bodem, bedoeld voor scholen, verenigingen
en recreatieve baantjeszwemmers.
Inclusief kleedkamers, horecavoorziening, twee multifunctionele
ruimten en tribune komen de kosten volgens de KNZB op 4,4 miljoen euro, exclusief grondkosten.
Wethouder Regterschot heeft
het 2521-concept inmiddels met eigen ogen in Alblasserdam bekeken
en is enthousiast. Dat bemoeilijkt
de keuze. Heerlen, Kerkrade en
Landgraaf zullen tóch snel tot een
standpunt moeten komen. Maar
nu al is duidelijk dat de besluitvorming rond het regionale zwembad
een worsteling gaat worden.

