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Inleiding:
Vanochtend viel ik als inwoner van onze Gemeente achterover van mijn stoel toen ik in Dagblad De
Limburger de kop van het artikel “Bouw zwembad maar in Grashoek” zag staan. In het artikel staat dat
gisteravond in Boszicht in Maasbree een informatiebijeenkomst plaatsvond voor Venlo, Horst aan de
Maas en Peel en Maas. Tevens schrijft de krant letterlijk: “Uit Venlo roert zich deze avond
niemand”.
Op 31 oktober 2012 jl. heeft de Gemeenteraad van Venlo unanieme steun gegeven aan een
amendement van LokaleDemocraten betreffende “toekomstscenario zwembad de Wisselslag” (zie
bijlage).
Het College gaf destijds in een raadsvoorstel aan dat hun voorkeur uitgaat naar een regionale variant en
stelde de Gemeenteraad voor te informeren over de aanbesteding, de voortgang, mogelijke deelname
van andere gemeenten en de locatiekeuze en vervolgens na informeren over te gaan tot uitwerking.
Middels het amendement gaf de raad het College echter de opdracht beide scenario’s (regionale én
lokale nieuwbouw), deelname van andere gemeenten en de locatiekeuze verder te onderzoeken en de
onderzoeksresultaten middels een raadsvoorstel aan de raad uiterlijk 2e kwartaal 2013 voor te leggen en
het tijdspad daarbij inzichtelijk te maken.” Op deze manier kan de raad dan de uiteindelijke keuze maken
en blijven we zelf de regie voeren! Alleen informeren vonden wij destijds niet voldoende…
LokaleDemocraten hebben destijds ook aangegeven het huidige zwembad in Blerick niet te sluiten
voordat er een nieuw zwembad is. Tevens vinden wij het belangrijk dat de huidige verenigingen gebruik
kunnen blijven maken van het nieuwe zwembad en dat het ook het belang van de individuele burger
voorop blijft staan (recreatiemogelijkheden, toegankelijkheid, bereikbaarheid etc.)
Op grond van het bovenstaande hebben wij, LokaleDemocraten de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Voor wie was de informatiebijeenkomst bedoeld en op welke wijze is men op de hoogte
gebracht van deze bijeenkomst?
Wat is de stand van zaken van het onderzoek?
Zijn, zoals vastgesteld door ons amendement van oktober 2012, beide varianten (regionale
en lokale nieuwbouw) meegenomen in het onderzoek?
Wanneer worden wij als Gemeenteraad geïnformeerd over: - beide scenario’s (regionale en
lokale nieuwbouw), - deelname van andere gemeenten, -verder onderzoek locatiekeuze en
de – onderzoeksresultaten e.d.?
Wanneer kunnen wij het raadsvoorstel verwachten, zodat wij als Raad een definitieve keuze
voor regionaal of lokaal kunnen maken?
Ziet u mogelijkheden (ook met de raden) om in gesprek te gaan met de Regiogemeenten om
tot een goede afweging te komen?
Op welke wijze en wanneer worden vervolgens onze inwoners en verenigingen geïnformeerd
c.q. betrokken?
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