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Apeldoorn, 16 februari 2022 

 

 

Geachte College en leden van de Raad, 

  

Zoals u weet laat de Sportraad geen kans onbenut om zaken op te pakken die in het 

belang van sportverenigingen of de sport in het algemeen zijn. 

Het is hiermee onze bedoeling het College en de Raad te wijzen op zaken die ons 

opvallen en waarvoor wij als Sportraad onze rol willen vervullen ten gunste van de 

sporters en de bewoners van de Gemeente Apeldoorn. 

  

Zoals het College weet zijn wij vanaf de introductie van de plannen rondom de 

Sprenkelaar, het vervolg, en de keuzes op allerlei momenten in dit proces, samen met 

de zwemwatergebruikers, aangehaakt geweest. Vanavond is weer zo’n ijkpunt waar de 

huidige stand van zaken en de voortgang besproken gaat worden. 

  

Zoals u allen weet zijn er de afgelopen jaren in dit proces nogal wat uitdagingen de 

revue gepasseerd bij de vervanging van het huidige zwembad de Sprenkelaar. Hierbij 

ging het onder meer om de lengte van het bad, 25 of 50 meter, de invulling van de 

overige faciliteiten, de uitvoering en de locatie. 

De Sportraad vindt het van belang om enkele opmerkingen te plaatsen en haar zorgen 

over een aantal geconstateerde ontwikkelingen te delen.  

  

1. Door een eventuele wijziging van de precieze locatie naar een gebiedsontwikkeling 

waarin nieuwe spelers een belang gaan krijgen, ontstaat er een nieuw speelveld 

waarin het traject mogelijk weer van voor af aan gestart moet worden. Dit heeft tot 

gevolg dat de betrokken verenigingen, maar ook recreatieve zwemmers, zowel jong 

als oud, die op dit moment al maanden, nee jaren, wachten op voortgang, 

beslissingen en start van de bouw, wederom teleurgesteld moeten gaan worden en 

voor problemen gesteld gaan worden. 

  

Doordat het reeds lang bekend is dat het huidige zwembad De Sprenkelaar gesloopt zal 

worden, wordt er begrijpelijkerwijs al lange tijd minimaal geïnvesteerd in het zwembad. 

Alleen absoluut noodzakelijke zaken, die niet al teveel kosten, worden nog uitgevoerd. 

Dit heeft uiteraard tot gevolg dat de kwaliteit van het zwembad achteruit gaat. Elk 

uitstel vergroot daarnaast ook het risico dat het huidige zwembad vanuit onveiligheid, of 

niet meer voldoen aan milieueisen, opeens gesloten zal moeten worden. 
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Dit is uiteraard uit het oogpunt van de betrokken verenigingen, de jongeren, maar soms 

ook ouderen, die zwemles hebben, en de recreërende volwassenen, uiteraard volstrekt 

ongewenst. 

 

Wij willen het College dus vragen om voor het scenario te kiezen met de kortste 

doorlooptijd, en waar ook planologisch gezien het minste risico bestaat. Gezien de (veel 

te) lange doorlooptijd is snelheid nu echt geboden. 

  

2. Daarnaast constateren wij bij het lezen van de aan ons ter hand gestelde schrijven 

dat andere verenigingen (bijvoorbeeld Handbalvereniging Achilles en de SAO 

(Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o.,) door de nieuwe gebiedsontwikkeling 

mogelijk in gedrang zouden kunnen komen, zowel qua ruimte als qua kwaliteit van 

het grasveld. In de Inspraaknota reactie 6 geeft het College aan dat de velden 

‘informeel’ worden gebruikt. Aangezien genoemde verenigingen ieder eigen 

clubhuizen in gebruik hebben, en er ook verlichting aanwezig is voor de 

sportbeoefening, begrijpen wij niet goed wat er bedoeld wordt met ‘informeel’ 

gebruik. 

  

Wij willen het College vragen om, zoals in inspraakreactie 6 gemeld, de betrokken 

verenigingen intensief te betrekken bij de planvorming. Uitgangspunt hierbij moet altijd 

zijn dat er voor de betrokken verenigingen een goede oplossing komt, die recht doet 

aan de ruimte en faciliteiten die nu ook beschikbaar is.  

  

Vitale en maatschappelijk betrokken sportverenigingen en organisaties, en überhaupt 

de mogelijkheid tot actieve sportbeoefening in het zwembad, zijn belangrijk als het gaat 

om een sportieve en verbonden samenleving en dit dreigt door deze wijzigingen 

mogelijk sterk onder druk te komen.  

  

Ons verzoek aan het College en de Raad is te waarborgen dat de toch al ontstane 

uitlooptijd, van plan tot realisatie, zo beperkt mogelijk blijft, en te voorkomen dat een 

aantal verenigingen en bewoners verstoken blijven van het sporten en bewegen, en 

daarnaast de betrokken verenigingen de helpende hand toe te steken, mochten die 

door de nu reeds opgetreden vertraging in de problemen komen. 

   

Namens, 

Bestuur van de Sportraad Apeldoorn (VSA) 

 

 

Henk Dijkgraaf (voorzitter) 
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