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AAN 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond 
 
DOOR TUSSENKOMST VAN 
de griffier 
 
 
Swalmen, 2 januari 2023 
 
Betreft: artikel 43 vragen RvO inzake Sportcentrum en Sporthal Swalmen 
 
 
Geacht college, 
 
De afgelopen weken hebben ons vele verontruste berichten bereikt aangaande de 
gemeentelijke sporthal in Swalmen en het daaraan vast gelegen Sportcentrum 
Swalmen. Zo hebben de huidige exploitanten van het Sportcentrum Swalmen 
aangegeven per 1 mei 2023 te stoppen. Daarnaast hebben zij tot 1 januari 2023 het 
beheer gehad van de Sporthal. Als oplossing is er besloten door de gemeente 
Roermond dat de Sporthal per 1 januari 2023 overgaat op een systeem van 
Sleutelbeheer.  
 
Demokraten Swalmen maakt zich ernstige zorgen over de toekomstige (overdekte) 
sportvoorziening in de kern Swalmen (bijna 9.000 inwoners). Sport is immers niet 
alleen een vrijetijdsbesteding maar heeft ook een grote meerwaarde op het gebied van 
gezondheid en daarnaast heeft sport ook een brede maatschappelijke en sociale 
functie. Een toekomstbestendige overdekte sportvoorziening in Swalmen heeft ook een 
brede maatschappelijke functie, ook voor de leefbaarheid van de kern Swalmen is dit 
essentieel. 
 
In uw coalitieakkoord 2022-2026 stelt u dat: ‘’ Het belang van sport en bewegen wordt 
algemeen onderkend. Niet alleen omdat het gezond is of ontspanning biedt, maar ook 
vanwege de sociale functie en vanwege het belang voor de leefbaarheid in wijken en 
kernen. Uitgangspunt is dat in onze stad iedereen aan activiteiten, sport of spel moet 
kunnen deelnemen. De aanwezigheid van goede wijkaccommodaties en sportcomplexen, 
die zijn afgestemd op de actuele vraag en behoefte vanuit de samenleving, zijn van 
belang. Die accommodaties en complexen moeten multifunctioneel gebruikt kunnen 
worden.’’ 
 
Naar aanleiding van bovenstaande inleiding heeft onze fractie de volgende vragen aan 
uw college: 
 

1) Wat is de reactie van uw college ten aanzien van de ontstane situatie? 
2) Wat heeft uw college eraan gedaan om te voorkomen dat het Sportcentrum 

Swalmen voor de kern Swalmen verloren gaat? Graag concreet beschrijven op 
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welke wijze met de exploitanten is gesproken, ook over het te voeren beheer 
over de gemeentelijke Sporthal. 

3) Klopt het dat de beheerders minder beheer uren kregen en dat dit een 
bezuinigingsmaatregel is vanuit uw college daar de huidige exploitanten van het 
Sportcentrum het beheer namens de gemeente uitvoerde tegen een passende 
vergoeding? 

4) Met name het reduceren van de beheer uren heeft ertoe geleid dat de 
exploitanten de “handdoek in de ring gooien”. Is uw college zich ervan bewust 
dat deze reductie zulke verstrekkende gevolgen heeft voor de exploitanten, 
sporters en de Swalmer gemeenschap? 

5) Waarom is er besloten om over te gaan op een systeem van Sleutelbeheer en 
welke redenen liggen hieraan ten grondslag? 

6) Ons bereiken berichten dat het sleutelbeleid slecht gecommuniceerd en 
georganiseerd is op dit moment. En dat terwijl deze regeling per 1 januari dit 
jaar is ingegaan. Wat gaat uw college doen om dit op zeer korte termijn te 
verbeteren. 

7) Hoe verhoudt dit systeem van Sleutelbeheer zich tot uw stelling dat sport ook 
een sociale functie heeft en daarnaast ook in het belang is van de leefbaarheid 
van onze wijken en kernen? 

8) Kan uw college zich voorstellen dat de gemeenschap in de kern Swalmen zich 
ernstige zorgen maakt over het voorzieningenniveau op het gebied van 
(overdekt) sporten? 

9) Klopt het gerucht dat de gemeente Roermond een alternatieve locatie aan het 
zoeken is voor de gemeentelijke Sporthal in Swalmen?  

10) Volgens onze inschatting maken er wekelijks ongeveer 1000 personen gebruik 
van de faciliteiten in het Sportcentrum Swalmen en de gemeentelijke Sporthal. 
Wat is een alternatieve sportlocatie op het gebied van bijv. tennis voor deze 
sporters nu het Sportcentrum Swalmen dreigt te verdwijnen?  

11) Onderneemt uw college proactief actie om de bezettingsuren in de 
gemeentelijke Sporthal in Swalmen te verhogen zodat deze levensvatbaar blijft 
voor de toekomst? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, waarom niet? 

 
Samenvattend:  

12) Op welke wijze gaat uw college daadkrachtig handelen om beide 
sportfaciliteiten voor de kern Swalmen alsnog te blijven behouden? Dit is 
immers de inzet van Demokraten Swalmen om deze belangrijke voorzieningen 
voor de kern Swalmen en haar ongeveer 1000 sporters per week te behouden?  
Wij hebben hier samen met inwoners concrete ideeën over en zouden deze 
graag met uw college in een persoonlijk onderhoud willen delen. 

13) Kortom Demokraten Swalmen heeft als doel dat de locatie behouden blijft voor 
de toekomst en dat de bestemming “sport” blijft en dat er alles aan gedaan 
wordt om de accommodatie levensvatbaar te maken en te houden. Deelt uw 
college dit doel? 

 
Wij zien uw spoedige beantwoording met veel interesse tegemoet, 
 
Namens de fractie van Demokraten Swalmen, 
 
Jos Tobben, Niek Geraedts en Angela Sanders-Meuter 
raadsleden 


