Standpunt PSV Zwemsporten
t.a.v. verbouwing zwembad
PSV Zwemsporten is positief over het verbouwingsvoorstel van de gemeente voor zwembad
de Tongelreep. Hierbij wordt de huidige verouderde recreatie en zwemles baden vervangen
door nieuwbouw en wordt door subsidie van Stichting Brainport een extra sportbad
gecreëerd om de vitaliteit en het vestigingsklimaat van de regio bevorderen. PSV
Zwemsporten ziet dit als een zeer goede ontwikkeling, zowel voor de eigen vereniging als de
regio Eindhoven. PSV Zwemsporten is er gelukkig mee dat de wethouder duidelijk gemaakt
heeft dat er voor de verenigingen een grote rol is weggelegd om een bijdrage te leveren in het
proces van deze verbouwing.
De maatschappij vraagt aan verenigingen meer en meer een maatschappelijke relevantie en
verantwoordelijkheid. Die wil onze vereniging ook nemen en we zijn blij dat er extra
moderne faciliteiten komen waarmee de verenigingen de vitaliteit en het maatschappelijk
belang in de regio Eindhoven beter kunnen ondersteunen.
Extra badwater biedt mogelijkheden om het zwemsportaanbod uit te breiden en beter in te
delen. PSV Zwemsporten wil graag met alle betrokken gebruikers kijken hoe wij dit in het
nieuwe badenconcept het beste voor alle betrokken kunnen inregelen. Hierbij is ons
uitgangspunt dat de huidige gebruikers er nooit gedwongen op achteruit mogen gaan.
Niet in hoeveelheid badwater, niet in hogere kosten, maar ook niet in ongunstigere tijdstippen
of splitsen van (kern)activiteiten. Het belang van de verenigingen met hun vrijwilligers en
leden staat wat ons betreft voorop.
PSV Zwemsporten wil daarom ook betrokken worden bij het bouwproces om de nieuwe
faciliteiten en programmering optimaal in te richten voor alle gebruikers, door zwemsport en
zwemrecreatie optimaal mogelijk te maken. Dit in alle openheid en transparantie.
Als vereniging willen we dat de rol van de verenigingen in de nieuwe programmering wordt
opgenomen in het te sluiten sportakkoord.
De gemeente Eindhoven wil graag zekerheid omtrent de bezetting van badwater en heeft
daarom met de KNZB en CTO een intentieverklaring voor een paar jaar afgesloten. Echter de
huidige gebruikers die hier al tientallen jaren zitten, en nog tientallen jaren zullen zitten,
komen in dit verhaal niet voor.
De huidige gebruikers zijn de basis voor de continuïteit van de exploitatie van de
Tongelreep en dienen dus leidend te zijn in de programmering. Nieuwe tijdelijke gebruikers
van buiten de regio mogen nooit de huidige gebruikers in de weg zitten. Dat is letterlijk door
de wethouder toegezegd, en we zullen de politiek daar ook aan houden.
Aan de politiek willen we vragen rekening te houden met de volgende aspecten
1. Er moet duidelijkheid komen over de mogelijke programmering vanuit de KNZB.
De intentieverklaring van de KNZB ontbreekt bij het raadsdossier waardoor
onduidelijkheid ontstaat over de gebruiksmogelijkheden van het zwembad door
“Eindhoven” (recreanten en verenigingen). Hoewel wij de komst van deel van de
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activiteiten van de KNZB naar onze gemeente toe zouden juichen, mag dit nooit ten
koste gaan van “Eindhoven” en hun verenigingen. We hebben nu geen inzicht in het
effect van de komst van de KNZB op de exploitatie en programmering. Die zouden we
graag zien zodat we de huidige zorgen mogelijk kunnen wegnemen.
Het “sportbad” zou een hoog multifunctioneel karakter moeten hebben waardoor
samen gebruik door sport en recreatie goed mogelijk is. Bij voorkeur met een ligging
aan ligweide met te openen gevel.
In de stukken lezen we dat er geen “buitenruimte” is voorzien. Een gigantisch
gemiste kans. In Eindhoven worden (door de vraag uit de markt) steeds meer kleine
wooneenheden gerealiseerd zonder buitenruimte. In de (warme) zomers is er daardoor
steeds meer behoefte aan gemeenschappelijke buitenruimte (ligweide) met een
zwembad (om af te koelen; multifunctioneel sportbad!). Door deze buitenvoorziening
zal het aantal recreanten toenemen hetgeen de exploitatie ten goede komt.
Voor de vitaliteit van verenigingen is het van groot belang dat recreanten in de
nabijheid van verenigingen kunnen zwemmen en enthousiast worden voor de
zwemsport,
Een zwembad van het kaliber Tongelreep heeft behoefte aan een goede horeca; zowel
voor recreanten als recreatieve-sporters als topsporters met hun toeschouwers. Onze
ervaringen met de huidige (tijdelijke) exploitant die gevoel heeft bij recreanten en
sporters/verenigingen is een verademing t.o.v. de vorige exploitant die zich vooral op
(friet voor) recreanten richtte. We willen dan ook oproepen om kritisch te kijken naar
de horeca en dit geen “bijbaantje van het personeel” te laten worden. Tevens willen we
dat medegebruik, of eigen clubhuis, van horeca-faciliteiten door verenigingen ook
mogelijk blijft c.q. beter wordt.
PSV Zwemsporten wil graag dat het huidige 5 baans 25m bad in de nieuwe opzet
blijft, en dat er geen baan wordt ingeleverd. Dit maakt het gemakkelijke om de huidige
programmering door te laten gaan.
De verbouwing mag geen grote impact op het aanbod van de huidige activiteiten
hebben. Een langdurige stilstand heeft een groot afbreukrisico voor leden,
vrijwilligers, leszwemmers, recreanten en personeel van de Tongelreep. Dit zal
bovendien impact hebben op de exploitatie tijdens en direct na de verbouwing.

Het voorstel dat er nu ligt maakt het gebruik van het zwembad voor grote evenementen nog
beter. Maar het grootse deel van de tijd en de exploitatie wordt het bad ingevuld door regulier
gebruik. We doen daarom een beroep op de politiek om vooral rekening te houden met het
regulier gebruik en de huidige gebruikers die van groot maatschappelijk belang zijn voor de
stad en regio Eindhoven.
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