
Motie behoud overdekte sportfaciliteit Swalmen

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 9 februari 
2023;

Overwegende dat:

1. De huidige exploitanten van Sportcentrum Swalmen per 1 mei 2023 hun 
activiteiten beëindigen;

2. Hierdoor een sluiting van het Sportcentrum Swalmen dreigt daar de eigenaar van 
het pand verkoop, met een andere bestemming dan Sport, nadrukkelijk 
overweegt;

3. Hierdoor de toekomstbestendigheid van de naastgelegen gemeentelijke Sporthal 
ernstig in het gedrang komt;

4. Hiermee de kans groot is dat voor circa 1000 sporters per week geen 
mogelijkheid meer is om hun sport c.q. hobby uit te kunnen oefenen in de kern 
Swalmen per 1 mei 2023;

5. Er gezien bovenstaande duidelijk sprake is van een zeer actuele vraag en 
behoefte aan een dergelijke overdekte sportfaciliteit in de kern Swalmen;

6. Er in onze gemeente en de kern Swalmen geen vergelijkbare overdekte 
sportfaciliteit beschikbaar is;

7. Sportfaciliteiten essentieel zijn voor de leefbaarheid van de gemeente Roermond 
en de kern Swalmen in het bijzonder. Sporten is immers meer dan enkel 
bewegen en goed voor de gezondheid. Sport heeft ook een grote sociale functie.
Het huidige coalitieakkoord (afgesloten door LVR, GroenLinks, VVD en de PvdA) 
erkent dit, hierbij is ook expliciet het belang van goede (multifunctionele) wijk-
accommodaties en sportcomplexen benoemd die afgestemd zijn op actuele 
vraag en behoefte;1  

8. Daadkracht noodzakelijk is vanuit de gemeente Roermond én de gemeenschap 
om te voorkomen dat de overdekte sportfaciliteiten verdwijnen in de kern 
Swalmen;

9. De gemeente Roermond hiertoe de verantwoordelijkheid en de regie dient te 
nemen.

1 De stad van ambitie, daadkracht en verbinding: Coalitieakkoord gemeente Roermond 2022 – 2026, blz. 20.



Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

1. Op korte termijn actief de verbinding te leggen de eigenaar van het Sportcentrum 
Swalmen, met sporters die gebruik maken van het Sportcentrum Swalmen en de 
verenigingen die gebruik maken van het Sportcentrum Swalmen en de daar 
naastgelegen gemeentelijke Sporthal;

2. In samenspraak met de bovengenoemde belanghebbenden zo snel als kan 
mogelijke toekomst scenario’s uit te werken waardoor de overdekte 
sportfaciliteiten in de kern Swalmen behouden blijft;

3. Als mogelijk scenario te onderzoeken of de gemeente Roermond het private 
gedeelte (pand Sportcentrum Swalmen) kan aankopen als (al dan niet tijdelijke) 
beheersmaatregel door hun optie (eerste recht) tot koop te lichten;

4. Als mogelijk scenario te onderzoeken of de gemeente Roermond het beheer van 
het Sportcentrum Swalmen en het aanwezige horeca-gedeelte kan beleggen bij 
een op te richten Stichting. Dit in vergelijk met bijvoorbeeld de Brede 
maatschappelijke voorziening de Robijn in Swalmen en wijkaccommodatie 
Herteheym in Herten;

5. De gemeenteraad van de uitwerking (inclusief eventuele financieringsvoorstellen) 
van de mogelijke toekomstscenario’s zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en 
ter besluitvorming voor te leggen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van donderdag 9 februari 2023,

De griffier, De voorzitter,

Ingediend door:

Jos Tobben, Angela Sanders-Meuter en Niek Geraedts (Demokraten Swalmen)


