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Op donderdag 3 mei jl. stond er in de Schakel op de gemeentepagina 
een stuk over de werkzaamheden zwembad en hertenkamp Rhoon en 
omgeving. Onder meer het bestuur van de VZR Vereniging Zwembad 
Rhoon werd hierdoor onaangenaam verrast. In het artikel wordt de 
indruk gewekt dat er in de Sportlaan een tekort zou zijn aan 
parkeerplaatsen voor auto’s. In de beleving van het zwembadbestuur is 
dat op deze plek niet het geval. Het zwembad heeft wel behoefte aan 
ruimte om meer fietsen te plaatsen. Op piekdagen kunnen er namelijk 
nooit voldoende parkeerplaatsen voor auto’s zijn in deze straat. Verder 
wordt er buiten de openingstijden van het zwembad nauwelijks 
geparkeerd in de Sportlaan en wordt de doodlopende weg bijna niet 
gebruikt. Een dure reconstructie lijkt dus overbodig.  

In het kader van het beleid ten aanzien van het groen in onze gemeente 
heeft het bestuur van het zwembad gevraagd om waar mogelijk het 
groen te behouden en in het kader van het beleid ten aanzien van de 
burgerparticipatie heeft datzelfde bestuur aangeboden om het groen 
vervolgens in eigen beheer te onderhouden. Dit voorstel werd door de 
vertegenwoordiger van de gemeente niet overgenomen. 

 

 

 



Naar aanleiding van het bovenstaande heeft EVA de volgende vragen: 

1. Waarom worden er extra parkeerplaatsen aangelegd op deze plek 
waar niet evident is dat uitbreiding noodzakelijk is? 

2. De reconstructie van de Sportlaan, die nog deze maand uitgevoerd 
zal gaan worden, is slechts op summiere wijze gecommuniceerd 
via een berichtje op de gemeentepagina in de Schakel van 3 mei jl. 
Waarom is er niet eerder en op andere manieren gecommuniceerd 
met betrokken partijen? 

3. Volgens onze informatie zat de financiering van de reconstructie 
van de Sportlaan in eerste instantie verwerkt in het 
voorbereidingskrediet voor de totale Vogelbuurt. Dat project is 
reeds afgesloten. Van welk krediet wordt dit nu betaald?  

4. Waarom is er gekozen voor complete vervanging van de straat 
(kosten 80.000 euro) en niet voor een sobere en doelmatige 
oplossing met hergebruik van materialen à 35.000 euro? 

5. Gezien de openingstijden (van 1 mei tot begin september) van het 
zwembad lijkt het beter om deze werkzaamheden pas na 1 
september uit te voeren. Ook om de overlast en de kosten van het 
project te beperken lijkt dat veel logischer. Waarom bleek dat 
desgevraagd niet mogelijk te zijn? 

6. Conflicteert de uitvoering van de reconstructie niet met de lijn dat 
groen vóór straatstenen gaat?  

7. Waarom is het bovengenoemde voorbeeld van burgerparticipatie 
die het zwembadbestuur bereid was op zich te nemen ten aanzien 
van het onderhoud van het groen, afgewezen? 
 

 

Namens de fractie van EVA, 

 

Adrie Kweekel 


