
Geachte voorzitter en commissieleden, 
 
Op 16 november jl. schreef onze burgemeester, mevrouw Verkleij, in een brief 
aan de bewoners 'Het is triest dat De Schelft zo aan zijn eind is gekomen. De 
plek neemt een bijzondere plaats in onze gemeenschap. Hier hebben 
generaties gesport, carnaval gevierd en toneel gespeeld. Hier leefde het mooie 
dorp, werden vriendschappen gesmeed en beleefden we met elkaar vele 
prachtige momenten. Alle Noordwijkerhouters die ik spreek hebben dan ook 
fijne herinneringen aan deze locatie.' Deze brief werd bijzonder gewaardeerd. 
Het voelde als een arm om de schouder. 
 
Er zijn inmiddels ruim zes(!) maanden verstreken sinds deze indringende brief. 
En blijkbaar vergeten sommige mensen. Maar wat indruk maakt blijft hangen. 
Inmiddels is de discussie veranderd. De afgelopen negen maanden hebben wij 
actief geprobeerd als zwemvereniging een constructieve bijdrage te leveren. 
Een bijdrage aan het nieuwe zwembadgedeelte van De Schelft. Echter, in 
februari veranderde de houding. Het college en de beleidsmedewerkers 
hielden actief de kaarten tegen de borst. Het resultaat in de vorm van de eerste 
beeldvormende commissievergadering sloeg in als een bom. Het advies was 
het zwembad niet te heropenen, zelfs niet tijdelijk.  
 
Het was een fragmentatiebom.  
 
Fragment 1:  
Er wordt gekozen het zwembad niet te herbouwen, terwijl de bezettingsgraad 
hoger is dan van de sporthal (waarmee wij nadrukkelijk niet zeggen dat de 
sporthal er niet moet komen).  
 
Fragment 2:  
Het voorstel is niet waar de gebruikers om hebben gevraagd (te groots en drie 
miljoen te duur)!  
 
Fragment 3:  
Het exploitatietekort is onnodig, omdat de nieuwe Schelft niet klimaatneutraal 
is. Zelfs de mogelijkheden van een positief exploitatieoverschot blijven uit 
beeld. Kortom, de Noordwijkse ambitie ontbreekt! 
 
Maar weet u? Het gaat niet om een investering van 8 miljoen versus 5 miljoen. 
Het gaat niet om een exploitatietekort of -overschot. Het gaat om De Schelft. 
De Schelft is niet een berg stenen met een dak erop. De Schelft is de plek van 



de eerste zwemles, het diplomazwemmen, trainen, wedstrijden, 
discozwemmen en zwemmen voor gehandicapten. De Schelft is het hart van 
Noordwijkerhout. Een kloppend hart met een hartstilstand. De Schelft bindt 
mensen aan Noordwijkerhout en verbindt mensen met elkaar. Het is de plek 
waar liefdes groeien, gezinnen ontstaan en waar de toekomst van 
Noordwijkerhout ontstaat.  
Eén ding weten hardwerkende, nuchtere Noordwijkerhouters ... bij 
hartstilstand ga je reanimeren, tenzij de patiënt heeft aangegeven dat niet te 
willen. Maar wij verzekeren u ... deze patiënt wil niets liever dan leven.  
 
Dank voor uw tijd en aandacht! 


