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In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de stand van zaken met betrekking tot de 
bouw van het nieuwe zwembad in Veldhoven.

1 Het nieuwe zwembad in Veldhoven
De gemeente Veldhoven gaat een duurzaam en openbaar zwembad bouwen. Het 
zwembad komt tegen de oude locatie en de sporthal aan te liggen op de plek van de 
voormalige basisschool De Rank in het Burgemeester Elsenpark. Het huidige zwembad 
Den Ekkerman blijft open totdat het nieuwe bad gereed is. Dit zal naar verwachting in 
2020/2021 zijn.

2 Bestemmingsplan 'Zwembad'

Het bestemmingplan is door de raad op 14 mei jl. vastgesteld. Tegen het 
bestemmingsplan was 1 zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan is naar aanleiding 
van de zienswijze op een aantal punten aangepast en daarom door de raad gewijzigd 
vastgesteld. De maximale bouwhoogte is terug gebracht van 11 naar 10 meter. Ook is 
de mogelijkheid om het bouwvlak (waarbinnen het zwembad gebouwd moet worden) 
te vergroten uit het bestemmingsplan gehaald. Ten slotte zal in de toelichting van het 
bestemmingsplan worden ingegaan op de mogelijk te nemen maatregelen bij 
(tijdelijke) vermeende parkeeroverlast in de aangrenzende woonstraten.

Op 29 mei 2019 wordt in het Veldhovens Weekblad en in de Staatscourant 
gepubliceerd dat het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage ligt. Als geen 
beroep wordt ingediend in die periode is het bestemmingsplan op 12 juli 2019 
onherroepelijk.

Volledige informatie over de raadsvergadering van 14 mei jl. vindt u op de site van de 
gemeente Veldhoven onder "bestuur en organisatie", of klik hier.

3 Aanbesteding voor de selectie van een marktpartij van het 
nieuwe zwembad

Er mogen 5 marktpartijen een ontwerp gaan maken voor het nieuwe zwembad. Dit 
ontwerp moet passen binnen de wettelijke normen en de voorwaarden die zijn 
opgenomen in het programma van eisen voor het nieuwe zwembad. De marktpartijen 
zijn hier momenteel mee bezig en de verwachting is dat we tijdens de komende 
zomervakantieperiode één marktpartij kunnen kiezen die het zwembad mag gaan 
bouwen. Bij deze keuze worden stakeholders, inwoners en omwonenden betrokken.



Veldhoven
4 Projectlocatie
De voormalige basisschool De Rank is inmiddels gesloopt. De grond is geëgaliseerd en 
er is gras ingezaaid.

5 Planning

Omschrijving
4 Bestemmingsplan onherroepelijk 
4 Beoordeling alle ontwerpen nieuw te 

bouwen zwembad en keuze 1 
marktpartij

Periode
12 juli 2019 
Juli 2019

6 Meer informatie?
Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 040.
Op www.veldhoven.nl/zwembad vindt u meer informatie en achtergronden.
Besluiten die de raad heeft genomen en achterliggende stukken kunt u terugvinden in 
het raadsinformatiesysteem https V/gemeenteraad.veldhoven. nl/

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar abonnees van de digitale nieuwsbrief 'Zwembad', geplaatst op 
www. veldhoven. nl en op de facebookpagina gemeente Veldhoven. U kunt zich aanmelden voor de 

nieuwsbrief door een mail te sturen naar zwembad@veldhoven.nl.
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