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Vereniging Stadstafel Klundert, 
Stichting “Behoud de Niervaert” 
Inspreken commissie Sociale Infrastructuur 7 april 2021 
Melten Dekkers (vz) 
 
Voorzitter, commissieleden, raadsleden, wethouders, en andere aanwezigen, 
 
Dank dat ik vanavond namens Stadstafel Klundert en Stichting Behoud de Niervaert mij tot u 
mag richten. Als Stadstafel willen we graag vooruit en hunkeren naar positief nieuws voor 
Klundert. Dit voorstel van het College is positief, betekend vooruitgang en geeft 
duidelijkheid voor de Niervaert. We hebben echter ook een zorg en die zal ik later 
toelichten. 
Hopelijk wordt mijn positieve ervaring over het inspreken in een dergelijke commissie, 
vanavond weer bevestigd. De vorige keer dat ik insprak in een commissie was een 
onplezierige ervaring.  
Voorzitter we zullen ons vanavond houden aan de tijd, maar ons verhaal opknippen in 
verschillende sprekers is niet onze stijl. Hopelijk krijgen we nog wel antwoord van 
wethouder van Dorst over een modus operandi voor Stads en Dorpstafels in deze 
commissies. 
 
We willen het graag hebben over de Niervaert en het verzoek van het College om als Raad 
straks in te stemmen met het vervolgonderzoek dat nodig is om het voorkeursscenario 
verder uit te werken. De Niervaert in zijn geheel duurzaam te herbouwen. 
 
Als Stadstafel zijn we zoals u kunt begrijpen verheugd dat Wethouder Brummans en 
Wethouder Schoneveld tot de conclusie gekomen zijn dat: 

• De Niervaert nodig aan renovatie of vervanging toe is. 
• Zij als resultaat een maatschappelijke goede zwemvoorziening voor de hele 

gemeente voorstellen. 
• De vele verenigingen en gebruikers, waaronder het bewegingsonderwijs, onderdak 

voor de toekomst nodig hebben. 
• De Niervaert een bindende factor in de sociale en fysieke infrastructuur van Klundert 

is. 
• Er duidelijkheid is gekomen op welke locatie het College een maatschappelijk goede 

zwemvoorziening voor de hele gemeente wil realiseren. 
En dat ze daarom hun voorkeur uitspreken om de Niervaert duurzaam te vernieuwen. Door 
een intelligente planning tijdens de bouw kunnen delen van het huidige complex 
openblijven. 
 
Afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de Niervaert. Het aantal zwemmers is zoals 
te verwachten was iets gedaald. Dat was voorspeld door Sportfondsen als er niet 
gerenoveerd zou worden. Het zalen gebruik is juist weer flink toegenomen. Samen met 
Optisport hebben we als Stichting telkens gekeken waar we konden optimaliseren. 
 
Gelukkig nu dit wijze en logische besluit en hopelijk gaat u akkoord met het voorstel of heeft 
u nog een aantal verbeteringen hiervoor, en kunnen we met de gebruikers en de 
projectleiders rond de tafel om het project een vliegende start te geven. 
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Zijn we dan niet bezorgd? Toch wel.  
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat inwoners in Klundert zich afgelopen jaren vergeten hebben 
gevoeld. De lijst met uitgestelde projecten en achterstallig onderhoud is te lang. Wij zijn dan 
ook bezorgd dat om welke reden dan ook dit project eenzelfde leven beschoren is als 
bijvoorbeeld Het Centrumplan. Onze zorg is dat de oorzaken hiervan niet opgelost zijn en we 
volgend jaar moeten constateren dat er vertraging is opgelopen.  
 
Wat ook een zorg is, is dat er nog een onderzoek door een adviesbureau gedaan moet 
worden. U kunt zoveel vragen stellen dat het om die reden uitgesteld wordt. U kunt het 
voorstel ook groter maken door de baden in Fijnaart en Willemstad erbij te betrekken. In de 
RIB van 9 september 2020 u heeft kunnen lezen dat er ingezoomd zou worden op de 
zwembaden in Zevenbergen en Klundert. 
 
Dat de Niervaert aan vervanging toe is, is inmiddels 6 jaar lang onderzocht, bevestigd en 
herbevestigd. Wij zien dan ook graag dat dit project van start kan gaan en dat alle 
argumenten van de afgelopen jaren, waarom de Niervaert in zijn geheel zo belangrijk is voor 
Klundert, Moerdijk en de regio bij jullie bekend zijn.  
 
Eén kans zou ik graag nog willen benoemen en die sluit aan op het volgende onderwerp van 
uw agenda. In 2015 was de opdracht van de raad om €300.000 te besparen op de exploitatie 
van de 4 zwembaden. Met het destijds nieuwe contract was al een groot gedeelte van de 
besparing binnen. Contractmanagement was toen onvoldoende gebleken. Afgelopen jaren 
hebben wij als Stichting behoud de Niervaert vinger aan de pols gehouden samen met 
Optisport en met wethouder Schoneveld gesproken of de kosten in bedwang bleven. Ook 
vorig jaar in de presentatie/evaluatie van Verbaell is contractmanagement een zwak punt 
genoemd. 
 
Als u kosten in de hand wilt houden voor de nieuwe Niervaert en ook de andere MFC’s is een 
goed contract belangrijk. Welke vorm u ook kiest u zult een contracteigenaar aan moeten 
wijzen die actief het contract managed en een simpel overzichtje waar mevrouw Kleijn naar 
vraagt moet dan geen probleem zijn. Wie bewaakt er anders, waar onze belastingcenten 
naar toe gaan. 
 
Tot slot.  
Sluiting van het bad wordt genoemd als kansrijke optie, maar het is geen kans want daarmee 
zou het beoogde maatschappelijke resultaat voor de hele gemeente niet gehaald kunnen 
worden. Vanuit Klundert hopen we dat u als Raad dit in het vizier houdt.  
 
Uw besluit in te stemmen met het voorstel betekend voor de verenigingen in Klundert, maar 
ook de vele gebruikers uit de andere kernen, dat u een mooie nieuwe toekomst van plan 
bent te realiseren voor de Niervaert, maar zeker ook voor de leefbaarheid in Klundert. 


