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Gemeente Eindhoven
College van B&W
t.a.v. wethouder M. van Lanschot
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Eindhoven, 15 juni 2022
Betreft: mogelijke sluiting zwemfaciliteiten Lunet
Geachte wethouder Van Lanschot,
Net als veel andere Eindhovenaren heeft ook de ESR, via de media, de discussie gevolgd betreffende de
voorgenomen sluiting van zwembaden die door Lunet Zorg worden beheerd. Hoewel het feitelijke besluit
door Lunet Zorg nog niet is genomen en een eerdergenoemde zomerstop vooralsnog in de ijskast is gezet,
willen wij toch graag een aantal vragen aan u voorleggen.
Momenteel maken ongeveer 550 mensen met een beperking op wekelijkse basis gebruik van deze
zwemfaciliteiten. Voor sommigen is dit, vanwege hun beperking, de enige mogelijkheid om te
bewegen/sporten.
De ESR vindt sporten en bewegen, juist ook voor mensen in een kwetsbare positie, erg belangrijk. Ook u
deelt deze mening met ons getuige de diverse beleidsnota’s waarin u hierbij uitgebreid stilstaat. Zo is in de
recent vastgestelde gezondheidsnota Eindhoven (2022 - 2025) opgenomen dat de gemeente Eindhoven zich
middels integrale samenwerking wil gaan richten op het behalen van gezondheidswinst bij kwetsbare
groepen, onder andere door het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ook is er in het Lokaal Sport Akkoord
(2021) een losse ambitie (inclusief budget) opgenomen met als doel meer mensen met een beperking aan
het sporten te krijgen. Aanvullend hierop geeft u in de gezondheidsnota aan dat u wilt inzetten op:

"Bewegen als medicijn. Hiervoor leggen we een sterkere verbinding tussen het beweegdomein
en het zorg- en welzijnsdomein. Zo nemen we de focus op bewegen (en gezondheid in bredere
zin) consequent mee bij de subsidies die we verstrekken en de opdrachten die we geven aan
onze zorg- en welzijnspartners"
Als de geciteerde zinnen uit de gezondheidsnota juist zijn, zou de vraag of het klopt dat dadelijk 550 mensen
met een beperking niet langer kunnen sporten in de regio Eindhoven omdat een contractpartij voornemens is
deze zwemfaciliteit te beëindigen, een overbodige zijn. Gelet op alle berichten in de media zijn wij echter
benieuwd of en zo ja welke acties inmiddels door u dan wel uw collega’s Lammers en/of Toub zijn
ondernomen om Lunet Zorg op andere gedachten te brengen. Enerzijds zien we immers, en dat juicht de ESR
van harte toe, dat door de gemeente (veel) tijd en geld wordt besteed aan het bevorderen van de
gezondheid van mensen met een beperking. Anderzijds kan het dan niet zo zijn dat zorgcontracten worden
afgesloten met zorgpartners waarbij klaarblijkelijk de ruimte bestaat om keuzes te maken die haaks staan op
het beleid.
Wij hebben vernomen dat na contacten tussen de cliëntvertegenwoordigers en lokale (Eindhovense)
zwemverenigingen, de verenigingen aangeboden hebben te willen onderzoeken of zij de cliënten van Lunet
verder zouden kunnen helpen. Een prachtig gebaar maar zelfs in een stad als Eindhoven, waar we redelijk
wat zwemwater hebben, zal 550 mensen met een beperking wekelijks aan zwemwater helpen, een hele
opgave worden.
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Daarom verzoeken wij u, dan wel uw collega wethouders Lammers of Toub - mocht dat nog niet gebeurd zijn
- met de Raad van Bestuur van Lunet Zorg in gesprek te gaan met als insteek het behoud van de
zwemfaciliteiten.
Daarnaast dringen wij er bij u op aan uw invloed aan te wenden teneinde “bewegen als medicijn”, een harde
eis te laten zijn bij toekomstige contracten tussen de gemeente Eindhoven en zorg- en welzijnspartijen.

Met vriendelijke groet,
Jac J. Rooijmans
Voorzitter ESR
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