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Geachte fractievoorzitters,  

In aansluiting op onze brief van 6 januari jl., waarin we een lans hebben gebroken voor de bieding die 

door Sport-en Leefstijlcentrum Fit In uit Varsseveld met onze steun is gedaan op de privatisering van 

het sportcomplex “van Pallandt”, berichten wij u het volgende. 

Wij willen u niet onthouden, dat de uitkomst van de voorlopige gunning bij de werkgroep “Behoud 

van Pallandtbad” een dubbel gevoel oproept. Aan de ene kant zijn we verheugd dat de exploitatie 

van de sporthal en het zwembad in Varsseveld kan worden voortgezet. Dat is immers van meet af 

aan onze primaire doelstelling geweest. Wij hebben dus niet voor niets destijds onze nek uitgestoken 

toen duidelijk werd, dat de gemeente van de zorg en exploitatie van het sportcomplex af wilde en 

daarbij een dringend beroep deed op de kracht en potentie van de lokale gemeenschap. Jammer 

vonden we het dat het college en de raad echter koos voor het middel van de openbare 

aanbesteding en kennelijk op voorhand te weinig vertrouwen had in het lokale particuliere initiatief. 

We hebben ons gedurende het hele proces steeds constructief en actief participerend opgesteld. En 

zo hebben we ons bij uw keuze destijds neer moeten leggen.  

Maar we hebben wel de handschoen opgepakt om vanuit de Varsseveldse gemeenschap met een 

serieuze bieding mee te doen. Een bieding die vooral is ingestoken op continuïteit van het 

sportcomplex voor de langere termijn (inclusief het wegwerken van het achterstallige onderhoud) en 

samenwerking op lokaal niveau. Daar hebben we onze ziel en zaligheid aan gegeven en u zult daarom 

ook begrijpen dat we teleur gesteld zijn dat we desondanks de boot hebben gemist. Nog niet 

duidelijk is waar dat aan ligt aangezien het proces verbaal voor uw vergadering van 30 januari a.s. 

noch voor Fit In, noch voor ons beschikbaar is. We moeten er daarom maar op vertrouwen dat de 

partij aan wie gegund wordt het beste met het sportcomplex “van Pallandt” voor heeft. We zullen dit 

positief kritisch blijven volgen.  
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De privatisering van de zwembaden en sporthallen in onze gemeente bevindt zich nu in een eindfase. 

Zowel uw raad als het college speelt in haar beleid voortdurend en indringend de kaart van de 

noodzakelijke participatie van betrokken burgers. Daardoor opgeroepen is door een lokale 

ondernemer en onze werkgroep, breed gesteund vanuit de Varsseveldse gemeenschap, veel tijd en 

energie gestoken in de voortzetting van de exploitatie van het zwembad en de sporthal in 

Varsseveld. Wij vinden dat u de kans heeft laten lopen om aan dat politieke uitgangspunt concreet 

handen en voeten te geven.  Heeft u zichzelf en de Varsseveldse gemeenschap niet tekort gedaan 

door nu op financieel-economische gronden te kiezen voor een partij uit het zuiden des lands ?  

De eerste gemeentelijke reacties in de media getuigen van grote tevredenheid, vooral omdat de 

financiële doelstelling is gehaald. Maar realiseert u zich ook , dat deze uitkomst nou niet echt een 

aanmoediging is voor mogelijke volgende initiatieven en/of projecten, waarbij een beroep op de 

samenleving moet worden gedaan. Gezien alle commotie die de privatisering van de zwembaden en 

sporthallen in de gemeente de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, leek het ons goed dat we u deze 

reactie niet moesten onthouden.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De werkgroep “Behoud van Pallandtbad”,      
 

Toon Lamers     
Miep Leneman    
Mariska Tuut 
Henk Tuut 
Marcel Zweers  
 

p.s.: deze brief is ook verzonden aan Sport-en Leefstijlcentrum Fit In uit Varsseveld, het college van     

burgemeester en wethouders, de griffie en Andres cs. 




