Blik op

Heerjansdam
Het Waal en Weidebad
In het algemeen is er over een zwembad niet zoveel méér te vertellen dan dat de
bezoekers zich vermaken met zwemmen, er veel gedoken wordt van de zwemplak,
het gezellig is op het terras en de ligweide, er lekker geluierd wordt in het zonnetje
met een patatje of drankje in de hand. Dit geldt natuurlijk ook voor het Waal en Weidebad. Maar voor het Heerjansdamse zwembad is daar wel veel aan vooraf gegaan.
Ruim 15 jaar geleden was het spannend of het zwembad wel of niet zou worden
gesloten. Dit vraagt voor velen toch om nadere uitleg.

HEERJANSDAM SAMEN MET ZWIJNDRECHT.
De overheid besloot dat Heerjansdam en Zwijndrecht tot één gemeente moesten worden
gesmeed en zoals begrijpelijk gaf dat de nodige spanningen. Naast de praktische, kwamen ook alle financiële zaken aan de orde en laat daar nu ook het zwembad toe behoren,
dat overigens wel aan renovatie toe was. “Wie gaat dat betalen,” werd er al snel geroepen
in Zwijndrecht. Toen was dit nog een vraag, nu weten we hierop het antwoord. Er volgt nu
een wat technisch verhaal om het antwoord op deze vraag te verduidelijken.
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HERSCHIKKING RESERVES HEERJANSDAM - Wat betekenen deze woorden eigenlijk?
Het spreekt eigenlijk voor zich, dat niet alle financiële zaken zondermeer in de grote ondoorgrondelijke Zwijndrechtse pot gestort konden worden. Heerjansdam had al geruime
tijd een aantal projecten op de rol staan waarvoor geld was gereserveerd met een duidelijke bestemming. Hier maakte ook het zwembad deel van uit. De raad van Zwijndrecht
heeft zich over het uitgebreide document ‘Herschikken reserves en voorzieningen van de
voormalige gemeente Heerjansdam’ gebogen en besluiten genomen.
RESERVERING ZWEMBAD € 412.050,48.
Op deze lijst van reserveringen vinden we één post, die in 2003 in overtreffende trap de
Heerjansdammers in beroering bracht. Dit betrof het mogelijk sluiten van het Heerjansdamse Waal en Weidebad.

Wanneer je nu 15 jaar later langs het Waal en Weidebad wandelt of fietst, dan realiseer
je je dat de redders van het zwembad uit 2003 niet voor niets op de barricades klommen
om te voorkomen dat het zwembad zou worden gesloten, ook al moesten zo’n slordige
200 bewoners naar Zwijndrecht afreizen om te protesteren tegen de mogelijk op handen
zijnde sluiting van het zwembad. In alle toonaarden werden de protesten aan de Zwijndrechtse partijen gepresenteerd. Uit één van de brieven, citeer ik een paar zinnen:
Het is u bekend dat de inwoners van ex Heerjansdam buitengewoon waarde hechten aan het voortbestaan van dit zwembad,
dat sinds 1962 in ruime mate bijdraagt aan ontspanning en welbevinden van Heerjansdammers en een deel van de regio. Uw
besluit zal zeker door het merendeel van de bevolking worden
gezien als een graadmeter voor de wijze waarop ‘Samen Verder’
door uw raad gestalte wordt gegeven. Dus niet in de geest van
‘Je zit in ons klasje en nu moet je eindelijk stil zijn’maar meer op
basis van, ‘Heerjansdam heeft de samenvoeging niet gewild en
Zwijndrecht heeft er niet om gevraagd, maar wij zijn gezamenlijk
in staat een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen.’
DE FINANCIERING.
Dat de protestboodschap ter harte is genomen siert het gemeentebestuur. Er werd wel één
voorwaarde aan verbonden. Er moest nog een extra ton worden opgehoest door sponsoren en zelfwerkzaamheid. Deze eis is volledig waar gemaakt en bedroeg uiteindelijk in zijn
totaliteit niet minder dan € 153.878,-.
In het AD van 3 september 2003 zegt de voorzitter van het zo belangrijke Stichtingsbestuur
Nico Simons nog wel dat de geachte bestuurders er wel rekening mee moeten houden dat
de stichting geen ‘Comité van inzameling’ is.
Onderstaand nog wat cijfers over de financiering van het zwembad, zoals die in het Raadsvoorstel van 3-9-2003 aan de raad werden gepresenteerd.
investeringen

dekking

investering
verwerving grond
en ambtelijke kosten

€ 850.000,€ 30.000,-

totaal € 880.000,Provincie
€ 90.000
Geoormerkte reserves
€ 410.000
Heerjansdam
Bijdrage bevolking/bedrijven € 50.000
Totaal € 550.000
Totaal te financieren € 330.000

Met die extra € 100.000,- aan sponsorgelden en zelfwerkzaamheid komt de financiering uit
op € 230.000,-. Hiermee is tegelijkertijd het sprookje uit de wereld dat het Waal en Weidebad de gemeente Zwijndrecht zelf een schep geld zou hebben gekost. Als iemand deze
cijfers nog wil weerleggen dan houd ik me aanbevolen.
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Het zwembad kreeg in het seizoen 2018 maar liefst meer dan 31.000 bezoekers. De totale
teller is nu ruim de 100.000 gepasseerd. “WIE HAD DAT GEDACHT”.(uit een huidig TV-reclamespotje).

RESPECT.
Ondanks de enorme drukte in dit seizoen heeft het veel voldoening gegeven aan de buffelaars, ook al moesten ze alles uit de kast halen en vaak praktisch op hun tandvlees lopen
om de zwemmers en bezoekers te bedienen en het naar hun zin te maken.
Wat zijn wij trots op zoveel saamhorigheid en werklust!

Joop van der Ent
E-mail : Joopvanderent@upcmail.nl
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