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Geachte leden van de raad, 

Aan de leden van de Gemeenteraad der 
gemeente Oude IJsselstreek te 
Gendringen. 

Gendringen, 4 juni 2014 

Het bestuur van de Seniorenbond Gendringen staat volledig achter de plannen voor de 
ombouw van zwembad de Blenk tot het Beweeg- en Trefcentrum Vitaal-85. Deze plannen 
zijn voorbereid door onze zustervereniging Senioren Belang Ulft in samenwerking met de 
FreeWheel Club. Voor de uiteindelijke realisatie en exploitatie zal er een nieuwe stichting 
worden opgericht. 

Wij zijn van mening dat dit nieuwe centrum een zodanige combinatie van activiteiten 
faciliteert, dat in belangrijke mate senioren in staat zal stellen om jaren langer gezond en 
vitaal te blijven. Ze zullen daardoor veel langer zelfredzaam blijven en zolang geen beroep 
moeten doen op mantelzorg of dure professionele zorg. Ook spreekt ons erg aan dat dit 
centrum, geheel in het kader van de participatiewet, vrijwel geheel door senioren wordt 
gedreven. Veel senioren kunnen daardoor hun talenten en ervaring blijven gebruiken ten 
behoeve van leeftijdgenoten. 

Veel van onze leden zwemmen wekelijks in zwembad de Blenk en maken zich ernstige 
zorgen over het eventueel wegvallen van deze mogelijkheid. Vooral na de bekendmaking dat 
er na 1 januari 2015 geen abonnementen meer kunnen worden gekocht is de bezorgdheid 
sterk toegenomen. 

De Seniorenbond Gendringen dringt er bij de gemeenteraad op aan om zo snel mogelijk het 
besluit te nemen om mee te werken aan de voorgestelde ombouw van zwembad de Blenk. 
HierHnnr Iramt F T pen uniek en hetaalhaar centrum voor onze senioren beschikbaar en worden 
onze zwemmers gerustgesteld over de continuïteit van het kunnen zwemmen op korte alstand 
van hun huis. 

Het bestuur van de Seniorenbond afd. Gendringen, 
De secretaris, De voorzitter, _ K 

A.G.M. Hakvoort, Th. van Remmen. 




