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Raadsvergadering
Zwembad ‘Het Baken’
Er komt zoals het er nu naar uit ziet een nieuw zwembad! Dat is iets waar BurgerBelang
voor gestreden heeft. Wij en PvdA/GroenLinks zijn er in blijven geloven, ondanks alle
oneigenlijke nergens op gebaseerde verwijten die we naar ons hoofd geslingerd kregen.
Wij waren onrealistisch, een molensteen voor de gemeente, wij gingen het failliet van
Zeewolde veroorzaken, wij hadden geen idee waar we het over hadden en
verkwanselden het belastinggeld van onze inwoners. Jammer, dat de grootste partij
van Zeewolde denkt op deze manier een discussie te moeten winnen.
De plannen van Tien waren toendertijd zeer realistisch. Het grote voordeel was dat er
voor 15 miljoen een totaal nieuw zwembad op het Kluunpad gerealiseerd kon worden.
Daarbij hadden de zwemlessen en het recreatief zwemmen gewoon door kunnen
gaan. Bij het nu voorliggende voorstel zit Zeewolde minimaal anderhalf jaar zonder
zwembad, terwijl de kosten net zo hoog zijn als bijna twee jaar geleden. We kunnen
wel stellen dat het proces zoals tot nu toe verlopen geen schoonheidsprijs verdient.
De financiën waar men toen niet naar wilde zoeken, zijn gevonden. Wat een beetje
goede wil maar niet teweeg kan brengen. En dat is waar wij meerdere malen om
gevraagd hebben: Denk in oplossingen, niet in problemen.
Het voorstel van het college is overgenomen. We hopen dat er inderdaad alternatieven
geboden worden aan de sporters die van het zwembad en de sporthal gebruik maken.
De kosten voor vervoer naar zwemwater elders zijn nog niet meegenomen, dus zullen
de totale kosten nog verder stijgen. Dat is eigenlijk ook wat er in het amendement staat
wat is aangenomen door de collegepartijen: ”Goede sier maken met niks”.
Zoals Cees Steijger van Zeewolde Liberaal het uiteindelijk samenvatte: “PvdA/Groen
Links en D66 vinden het sociaal aspect belangrijk, de VVD gaat voor sport, Liberaal
zit op de financiën, CDA en CU vinden het tijdspad belangrijk en BurgerBelang zegt
terecht dat ze gelijk hadden. Eén partij hoor je niet en dat is Leefbaar. Terecht want wie
geschoren wordt moet stilzitten”.
Natuurlijk kwam er toen toch een reactie van Leefbaar Zeewolde, namelijk dat de
BENG-norm het zo duur maakte en dat dit op het Kluunpad nu ook duurder zou zijn
geworden. De BENG-norm staat voor Besluit Energie Neutrale Gebouwen. Het is een
duurzaamheidsinvestering. Ook Leefbaar Zeewolde heeft zijn handtekening gezet
onder het duurzaamheidsakkoord. Dan wil je toch dat zo’n energieverslindend gebouw
als een zwembad zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd. Hoe wil Leefbaar dan
investeren in duurzaamheid? Door de gemeente vol te zetten met windmolens en
weilanden te vullen met zonnepanelen? Of willen zij de bal leggen bij de individuele
burgers? Moeten deze maar gaan investeren in duurzaamheid?
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Motie vreemd aan de orde van de dag
Deze motie van D’66, Zeewolde Liberaal, PvdA/Groen-Links en BurgerBelang ging
over het transformeren van Buitenplaats Horsterwold naar een high-end woon- en
werkomgeving. Zo’n transformatietraject kost tijd en zal zeker niet gemakkelijk zijn,
maar handhaven kost onze gemeenschap handen vol geld en ondertussen is het park
achteruit aan het gaan. Er wonen heel veel Polen (wel of niet permanent) en de
verloedering slaat toe. Er moet iets gebeuren met deze buitenplaats. Door onder andere
berichten van het Rijk, veranderende regelgeving en jurisprudentie en buiten
proportionele handhavingskosten is het noodzakelijk om het bestaande beleid aan te
passen vanuit de juiste juridische en financiële basis. BurgerBelang vind het belangrijk
dat er een einde komt aan dit hoofdpijndossier binnen de passende kaders.
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