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Standpunt inzake toekomst zwembad in Deurne 
 
Deurne, 17 maart 2018 
 
De toekomst van het zwemmen in Deurne staat al lang op de agenda. Wij hebben er altijd 
voor gepleit dat een zwembad voor Deurne behouden blijft. Twee jaar geleden heeft daarom 
de gemeenteraad een voorstel aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor be-
houd van het zwembad en daar hebben we als CDA Deurne natuurlijk mee ingestemd om-
dat dat 1 van onze standpunten was in het programma 2014-2018.  
 
Echter kwamen ons begin van dit jaar diverse signalen ter ore, dat het niet goed zat en dat 
Laco blijkbaar een tekort van ruim 90.000 euro heeft en dit probleem bij de zwemverenigin-
gen wil neerleggen. Ten eerste waren we natuurlijk verbaasd dat we twee jaar lang geen be-
richt hebben gehad dat het behoud van het zwembad in het geding was en ten tweede vin-
den we dat dit probleem niet alleen overgelaten moet worden aan de zwemverenigingen 
maar dat de gemeente moet helpen. 
Daarom hebben we een motie ingediend om de wethouder te vragen met spoed in overleg 
te gaan met Laco om tot een oplossing te komen zodat het zwemmen behouden blijft voor 
Deurne. Helaas werd de motie niet gesteund door de andere politieke partijen m.u.v. 
PAK/GL en kregen we te horen dat de politiek er zich niet mee moet bemoeien. Een broei-
ende kip moet je niet storen en dat soort reacties. We konden onze oren niet geloven.  
 
De motie kun je hier na lezen: https://www.cda.nl/noord-brabant/deurne/actu-
eel/nieuws/geen-steun-voor-motie-slagen-maken-met-zwembad/ 
 
Omdat de problemen blijkbaar toch serieus zijn, hebben alle politieke partijen alsnog een 
brief ontvangen waarin de zwemverenigingen de standpunten van de politiek vragen. 
 
Wij zijn van mening dat de ontstane problematiek niet opgelost hoeft te worden door de 
zwemverenigingen en dat zij onder dezelfde gelijksoortige condities over een zwembad kun-
nen beschikken in de komende jaren zodat het zwemaanbod in Deurne behouden blijft. Wat 
het CDA Deurne betreft moeten er onderhandelingen gevoerd worden door de gemeente om 
tot een oplossing te komen en dat kan eventueel ook leiden tot een oplossing waarbij geen 
Laco betrokken is. In de begroting is structureel 168.000 euro opgenomen voor subsidiëring 
in de exploitatie van het zwembad. In 2016 hebben we daar als raad 214.985,= euro per jaar 
extra aan toegevoegd tot 2035. Dit betekent jaarlijks ruim 380.000 euro. Voor het CDA 
Deurne is duidelijk dat er daarmee ook andere wegen mogelijk zijn om een goede zwem-
voorziening te regelen. Daar willen wij ons maximaal voor inzetten. 

 
Met vriendelijke groeten 
CDA Deurne 
 
Leo Cuijpers 
Lijsttrekker 
 
leo.cuijpers@cda-deurne.nl 
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