
Vragen over voorgenomen nieuwbouw zwembad

Onder de bewoners van de Buurtpreventie buurten in Cobbeek is geïnventariseerd welke vragen er 
leven die te maken hebben met de voorgenomen nieuwbouw van het zwembad op de plaats waar nu 
de voormalige basisschool De Rank staat en het skateplein ligt.

De vragen zijn erg divers en heb ik voor het gemak gecategoriseerd en soms ontdubbeld. Ik heb de 
vragen niet altijd letterlijk overgenomen maar samengevat waarbij de kernvraag is behouden. Soms 
zijn ook zorgen van bewoners vermeld die daarmee vragen om inzicht in de toekomstige situatie.

1. Besluitvorming, fasering en inspraak
» Waarover gaat de gemeenteraad in oktober besluiten?
» Wat zijn de volgende stappen in de besluitvorming?
» Hoe ziet de planning van de besluitvorming en ontwikkeling eruit?
» Waarom moet er een nieuw zwembad komen en waarom op een andere locatie?
» Hoe en op welke momenten worden de bewoners van Cobbeek geïnformeerd?
» Hoe en op welke momenten hebben de bewoners van Cobbeek inspraak?
» Wanneer komt er een wijziging op 't bestemmingsplan en worden de vergunningen 

aangevraagd voor de sloop en nieuwbouw?
» Wanneer en hoe kunnen bewoners bezwaar indienen en beroep doen op planschade?
» Handen af van het Burg. Elsenpark! Jaren geleden bij de totstandkoming van dit park 

is er besloten dat er niks aan dit park mocht gebeuren, dus waarom nu in een keer 
een fijn stuk groen weghalen? Op welke manier wordt dit gecompenseerd?

2. Locatie en bestemming
» Waarom is gekozen voor de voorgenomen locatie en niet voor een locatie buiten de 

bebouwde kom zoals dat ook in Eindhoven het geval is (Tongelreep)?
» Wat waren de criteria en randvoorwaarden om te bepalen dat dit de beste locatie is? Het 

communiceren van de criteria en de details geven meer inzicht wat de beweegreden is 
geweest voor de bepaling dat dit de beste locatie is.

» Waar exact komt de nieuwe bebouwing en welke delen van het aangewezen gebied krijgen 
andere functies zoals parkeerterrein, plantsoen et cetera?

» Waar komt de ingang van het nieuwe zwembad?
» Wordt de ingang van de sporthal verplaatst door de locatie van het nieuwe zwembad?
» Wat worden de afmetingen van het zwembad en hoe hoog wordt het gebouw?
» Hoe gaat het nieuwe zwembad er aan de buitenkant uitzien? Het zou jammer zijn als er een 

groot vierkant betonnen blok komt te staan.
» Als je naar de aantal m2 kijkt kun je er inderdaad wel een zwembad kwijt maar hoe zit het 

met de infrastructuur en parkeren. Het was al een chaos in de tijd dat basisschool De Rank 
nog aan de bussels was gevestigd.

» Waarom wordt het nieuwe zwembad niet op huidige locatie gebouwd?
Breng sporters hangende de nieuwbouw naar andere zwembaden.

» Komt er een nieuwe locatie voor de skatebaan en waar is die gepland?
» Nu staan er veel bomen langs de school etc. Blijven deze staan of komt er nieuw groen voor 

in de plaats? Het zou erg jammer zijn als al het groen verdwijnt.
» Is deze stap een eerste stap naar het volledig verdwijnen van het Burg. Elzen Park?
» Blijft de oppervlakte van het park ongewijzigd na de sloop van het oude zwembad?
» Waarom een nieuw zwembad dat zo dicht tegen de woningen komt te liggen?
» Wat wordt de bestemming van de locatie van het huidige zwembad en D'n Uitwijk?
» Komt er een nieuw wijkgebouw (i.p.v. D'n Uitwijk) en waar komt dit dan?



3. Parkeren en verkeer
» Waar komen parkeerplaatsen voor de bezoekers van het zwembad?
» Hoe wordt de bevoorrading van het zwembad geregeld? Via welke route bereiken 

vrachtwagens het zwembad en waar worden deze geparkeerd?
» Hoe wordt geborgd dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners en hun 

bezoekers niet minder wordt doordat bezoekers van het zwembad in de wijk parkeren?
» Ik voorzie een parkeerprobleem aan de Bussels/achterkant Olmebeek. Er zijn nu al mensen 

die hun auto hier parkeren om naar hun werk te gaan en gebruik te gaan maken van het 
zwembad. Thuiskomen en je auto niet kwijt kunnen frustreert!

» Wat is de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen in de wijk en met name 
door de straten Bussels en Veken? Hoe wordt de (verkeer)veiligheid geborgd?

» Hoe wordt voorkomen dat het verkeer door de wijk Cobbeek sterk gaat toenemen?
* We verwachten een veelvoud van auto's die na 18:00 uur vrij zijn om te parkeren in 

de vakken voor vergunninghouders. Wij opteren voor een uitbreiding van het 
parkeerverbod tot 21:00 uur op alle dagen en intensievere controle op 
foutparkeerders. Of aanleg van extra parkeerterrein (maar liefst niet in onze buurt).

* De meeste bewoners zijn in het weekend thuis en hebben dan bezoek. Hoe wordt 
voorkomen dat de beperkte parkeergelegenheid in de wijk verder beperkt wordt 
door bezoekers van het zwembad tijdens het weekend?

» Wat betreft deze locatie ben ik van mening dat een zwembad met al het komende en gaande 
verkeer, parkeerproblemen etc. wel erg dicht op de bestaande bebouwing komt. Het zal qua 
verkeer en parkeren zeker drukker worden in deze hoek. Mijn vraag is ook waarom herbouw 
op dezelfde locatie geen optie is.

» Het is niet bekend hoe groot het zwembad wordt en waar bijvoorbeeld de parkeerplaatsen 
voor eventuele bezoekers zouden moeten komen. Daarnaast dient het zwembad bevoorraad 
te worden. Indien er een parkeerplaats aan de kant van het park gerealiseerd gaat worden 
zal er aanzienlijk meer verkeer door de Bussels en omliggende straten gaan rijden, hetgeen 
mogelijk voor overlast kan gaan zorgen.

4. Overlast voor bewoners
» Hoe zit het met mogelijke (extra) geluidsoverlast i.v.m. zuivering van lucht en water en disco?
» Er is nu al heel veel overlast van geluid (vaker gemeld ook door meerdere bewoners) van de 

afzuiging welke om bepaalde tijd aan en uit gaat na meerdere renovaties van het zwembad. 
Boven op het dak is steeds meer afzuiging en ventilatie bijgebouwd met als vervelende 
bijkomstigheid brommend geluid in de nachten. Ook dat moet meegenomen worden omdat 
het straks nog dichter bij de bebouwing komt.

» Op de huidige locatie van het zwembad is het eventuele risico op geluidsoverlast en 
stankoverlast van chloor aanzienlijk beperkter omdat het zwembad verder van directe 
woningen afstaat. Hoe wordt dergelijke overlast voorkomen of geminimaliseerd?

» Zijn alle betrokkenen geïnformeerd? Is dit een manier om de hangjongeren weg te krijgen?

5. Waarde van woningen
» Wij maken ons zorgen over de waardevermindering van de huizen in de buurt en 

zeker voor de mensen die tegenover de huidige Rank wonen. E.e.a. is afhankelijk van 
het aangezicht van het nieuwe zwembad.

» Is er onderzoek gedaan naar de mogelijke negatieve effecten op de woningwaarde van 
woningen in de buurt? Hoe wordt een eventuele daling van de waarde gecompenseerd?

» In het verleden zijn er stemmen opgegaan om het burgemeester Elzenpark te verbouwen 
voor andere doeleinden. Het plaatsen van het nieuwe zwembad op de genoemde locatie kan



een eerste stap zijn om dit te realiseren. Voor de direct omwonenden is het park een van de 
pluspunten om op deze locatie te wonen.

6. Overige opmerkingen
» Ik ben wel blij met de locatie voor het nieuwe zwembad.
» Wij vinden de nieuwe bestemming voor de Rank niet echt dramatisch.
» We zijn voorstander voor een zwembad in Veldhoven, maar dit is volgens ons niet een 

geschikte locatie.
» Ik vind het te prijzen dat de gemeente het zwembad in het centrum wil behouden en niet 

uitwijkt naar bijvoorbeeld de Kempen Campus.
» Wij vinden dat we onvoldoende en niet tijdig worden geïnformeerd.
» De communicatie vanuit de gemeente over een raadgevend overleg is zeer onduidelijk en 

roept alleen maar meer vragen op.
» We zien graag dat de gemeente een democratisch proces hanteert en eerlijk blijft 

naar haar burgers.
» Hoe verhouden de nieuwe en huidige entreeprijzen zich tot elkaar? Als de entreeprijs 

veel hoger wordt, zullen huidige bezoekers wellicht afhaken.
» Voor nu is het NEE, geen zwembad aan de Bussels. En dat is niet om de gemeente dwars te 

liggen of negatief te zijn maar omdat we niet goed zijn geïnformeerd en niet door de 
gemeente zijn betrokken bij het voortraject om te kunnen bepalen of de locatie geschikt is.


