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Geachte heer/mevrouw,  

 
U was geïnteresseerd in of aanwezig bij de digitale bijeenkomst op 12 april over het 

nieuw te bouwen zwembad in Numansdorp. Graag blik ik via deze brief/e-mail terug 

op de bijeenkomst en informeer ik u over het verdere proces. 
 

Ik wil u als eerste bedanken voor uw aanwezigheid tijdens de digitale bijeenkomst. 

Ongeveer 80  mensen lieten tijdens de bijeenkomst hun betrokkenheid bij het 
onderwerp zien door aanwezig te zijn, vragen te stellen, te reageren of alleen te 

luisteren. Dank daarvoor! Dit geeft ons als gemeente een veel beter beeld van wat 

er leeft en speelt in de omgeving. 
 

De digitale bijeenkomst verliep anders dan verwacht  

Tijdens de bijeenkomst was het mogelijk om vragen te stellen via de chat. Onze 
intentie was om deze zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomst te beantwoorden. Dit 

is helaas niet gelukt, doordat er meer vragen gesteld werden dan voorzien én we op 

sommige vragen het antwoord (nog) niet wisten. Dit vinden we jammer, want 
hierdoor verliep de bijeenkomst voor ons – en waarschijnlijk ook voor u – anders dan 

verwacht.  

 
Wij ontvingen veel vragen en opmerkingen 

Alle vragen, zorgen en opmerkingen die voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomst 

zijn geuit hebben we genoteerd. Dit zijn er in totaal 446. In de bijlage bij deze 
brief/e-mail vindt u het overzicht van uw inbreng en onze reactie daarop. Uw 

inbreng is niet geanonimiseerd. Op de gemeentelijke website komt een versie die 

wel geanonimiseerd is, zodat ook mensen die niet aanwezig waren de vragen en 
antwoorden kunnen bekijken. 

 

We hechten veel waarde aan uw inbreng 
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken. Alle input gebruiken wij om het proces 

te verbeteren en te komen tot een goed eindresultaat. Omdat het zoveel vragen 

waren, kostte het ons helaas meer tijd dan verwacht.  
 

Wat is onze opdracht? 

De gemeenteraad besloot op 13 oktober 2020 om 2 plannen verder uit te werken:  

Postbus 2003  

3260 AE Oud-Beijerland 

 

Bezoekadressen 

Kijk op www.gemeentehw.nl 

 

14 0 186 | 088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl 

 www.gemeentehw.nl 

Onderwerp 

Terugblik digitale 

bijeenkomst  zwembad 

Numansdorp 

Datum 

28 mei 2021 

 

Contactpersoon 

Henk Jan van den Berg 

Bijlage 

2  

 

Ons kenmerk 

Z/20/076489 
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 Plan 1 gaat uit van een zwembad met één groot bassin. Dit plan komt overeen 
met het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen; 

 Plan 2 komt overeen met het advies van Mulier Instituut. Dit bureau deed voor 

gemeente Hoeksche Waard een onderzoek naar de behoefte aan zwemwater 
binnen de gemeente. Dit plan gaat uit van een extra zwembassin voor de 

wedstrijdsport met een lagere watertemperatuur. Dit plan heeft de voorkeur 

van het college. 
 

Daarmee geeft de raad nog geen goedkeuring aan de bouw van het zwembad aan 

de Meestooflaan en ook niet aan een groter zwembad met een meer regionale 
functie. 

 

Het verkeer en parkeren hebben onze aandacht 
Tijdens de bijeenkomst kwamen veel vragen binnen over het verkeer en parkeren. 

Wij zijn ons bewust van de verkeersproblematiek in Numansdorp en het heeft zeker 

onze aandacht. Wij voerden alvast een verkeerskundige verkenning uit. Hierin 
brachten wij de consequenties van een nieuw zwembad op de verkeersdrukte in 

beeld en de parkeerbehoefte voor de voorzieningen aan de Meestooflaan en 

Buttervliet.  
 

Wij spraken eerst met (sport)verenigingen en direct omwonenden 

Dit deden we de afgelopen maanden om vast te stellen welke aspecten van belang 
zijn bij de terreinindeling om bij hen draagvlak te creëren. Met direct omwonenden 

spraken we ook over de zorgen om extra verkeer en afstand van de voorzieningen 

tot de woningen. De modellenstudie en de verkeerskundige verkenning vormen de 
basis om het participatieproces verder vorm te geven.   

 

We betrekken u graag bij de vervolgstappen 
Zoals we tijdens de bijeenkomst al aangeven, zijn de plannen nog niet definitief. De 

gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen. We staan dus nog aan het begin 

van het 
proces. Wij moeten nog heel veel stappen zetten, waarbij we u graag betrekken. 

Denk hierbij 

aan: 
 diverse onderzoeken in het kader van de milieueffectrapportage  

 de verkeerskundige toets  

 het wijzigen van bestemmingsplan. Hier is een inspraakprocedure 
aangekoppeld.  

 de technisch uitwerking. Hierbij moeten we keuzes maken die van invloed zijn 

op de leef- en woonomgeving, zoals de bouwhoogte. Dit doen we samen met 
omwonenden in het participatieproces. 

 de beeldvormende vergaderingen, waarbij de gemeenteraad inwoners en 

organisaties uitnodigt om in te spreken. 
Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit.   
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Wilt u meedenken over participatie? 
De komende tijd gaan wij in gesprek met diverse omwonenden over hoe wij 

omwonenden en belanghebbenden het beste kunnen betrekken bij de 

vervolgstappen. Wilt u hierover meedenken, laat het ons dan weten. U kunt hiervoor 
contact opnemen met projectleider Henk Jan van de Berg. U kunt hem bereiken via 

de e-mail henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl of telefonisch via 14 0186 of 088 – 

647 11 96. 
 

Hoe gaan we nu verder? 

De komende tijd voeren we diverse onderzoeken uit, zoals de verkeerskundige 
toets. Over de uitkomsten van de onderzoeken informeren wij u zodra ze zijn 

afgerond. Alle reacties hierop nemen wij mee in het voorstel aan de gemeenteraad. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in het najaar van 2021 een besluit neemt 
over de plannen.  

 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? 
Meer kunt u vinden op www.gemeentehw.nl/zwembadnumansdorp. Hier vindt u 

ook het verslag van de digitale bijeenkomst, presentatie en de vragen en 

antwoorden. Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Henk Jan van 
de Berg. U kunt hem bereiken via de e-mail henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl of 

telefonisch via 14 0186 of 088 – 647 11 96. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 
 

Henk Jan van den Berg 

Projectleider  
 

 

                                                        Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet persoonlijk ondertekend 

 

 

 


