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Varsseveld, 3 juli 2012 

 

Geacht College van B&W en geachte raadsleden, 

 

De werkgroep ‘Behoud van Pallandtbad’ zet zich, namens Varssevelds Belang, de Varsseveldse 

ondernemers en industrie, de Varsseveldse scholen en zwem- en polovereniging DOS, met steun van 

de belangenverenigingen uit Westendorp, Halle, Heelweg en Sinderen, in voor het behoud van een 

volwaardige zwemvoorziening in Varsseveld. 

Komende donderdag 5 juli vindt de raadsvergadering plaats waarin wordt besloten over het voorstel 

van het college van B&W om drie zwembaden te sluiten en een nieuw bad te bouwen op de 

Paasberg in Terborg/Silvolde. Tijdens de raadsrotonde van 26 juni is hierbij door wethouder Van 

Balveren aangegeven dat de huidige baden hierbij afgestoten kunnen worden aan een andere partij. 

Zoals u ongetwijfeld bekend heeft Fit In Varsseveld interesse getoond in de exploitatie van het van 

Pallandtbad en het van Pallandt sportcomplex. Recent heeft een afvaardiging van de werkgroep 

‘Behoud van Pallandtbad’ hierover overleg gevoerd met Fit In Varsseveld. Fit In Varsseveld is een 

bewegingscentrum gericht op sport en zorg en wil een volledig pakket aan bewegingsmogelijkheden 

aanbieden aan mensen met en zonder beperking. Een zwembad en eventuele andere 

sportvoorzieningen passen hier uitstekend bij. Fit In Varsseveld wil beweegmogelijkheden 

combineren en daarbij het zwembad voor de bestaande gebruikers behouden. 

Als werkgroep ‘Behoud van Pallandtbad’ verwachtten wij dat de gemeente Oude IJsselstreek 

verheugd zou zijn met een partij die serieuze interesse heeft in de exploitatie van het zwembad en 

dat de gemeente hierbij ondersteuning zou bieden in het helder krijgen van de realiseerbaarheid van 

deze plannen, zéker wanneer deze potentiële exploitant een lokale ondernemer is. 

Helaas is ons gebleken dat het voor Fit In Varsseveld op dit moment onmogelijk is een 

haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, omdat zij veel informatie missen. Hierbij gaat het o.a. om de 



voorwaarden voor overname, bijv. met betrekking tot personeel en de staat van onderhoud. Wij 

hebben begrepen dat de gemeente eerst de besluitvorming op 5 juli wil afwachten, alvorens 

dergelijke informatie te verspreiden aan mogelijk toekomstige exploitanten. 

Middels deze brief wil de werkgroep ‘Behoud van Pallandtbad’ laten weten verheugd te zijn met de 

blijvende interesse van Fit In Varsseveld in de exploitatie van het van Pallandtbad. Wij hopen dat de 

gemeente alle medewerking verleent aan het in kaart brengen van de haalbaarheid van deze 

exploitatie en het lokale ondernemerschap hierin stimuleert, bijvoorbeeld door het onderhoud van 

het complex te faciliteren, zodat de ondernemer niet met een onderhoudsachterstand hoeft te 

beginnen. Of door expertise beschikbaar te stellen om ook op die manier de ondernemers van Fit In 

Varsseveld te ondersteunen bij het maken van een ondernemersplan. 

Vanzelfsprekend kunt u op ondersteuning vanuit de werkgroep ‘van Pallandtbad’ en de hierin 

vertegenwoordigde organisaties rekenen voor wat betreft expertise en ervaring. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep “Behoud van Pallandtbad”, 

 

Corrie van Liere 

Secretaris Varssevelds Belang 


