
 

Aan de CCvR, 
 
Beste Jaap, Linda, en overige leden van de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad, 
 
Op de website van Lunet zorg verscheen vandaag een bericht “De Toekomst van de 
Zwembaden Lunet” waar wij met verbijstering kennis van hebben genomen.  
Die toekomst is er namelijk niet: de drie zwembaden in kwestie – De Donksbergen, 
Eckartdal en De Vuurtoren – gaan op zéér korte termijn sluiten.  
 
Vele kwetsbare zorgbehoevenden worden hierdoor op ingrijpende wijze getroffen, 
voor wie het zwemmen een kernactiviteit is van hun persoonlijk zorgplan, kwaliteit van 
leven en dagelijks geluk. Het zijn cliënten met een integraal zorgpakket en waarvan zij 
volledig afhankelijk zijn van de geboden voorzieningen bij Lunetzorg. 
En dit alles als donderslag bij heldere hemel, zonder enig overleg en zonder 
deugdelijke onderbouwing. “Een goed leven”, “de cliënt centraal”, “één cliënt één 
plan”, “de cliënt en diens verwanten hebben de regie”: het blijken allemaal loze, holle 
woorden te zijn. Het gaat hier over een eenzijdig, top-down genomen besluit, zonder 
enige informatie, laat staan inspraak (laat staan “regie”), om over “een goed leven” 
maar te zwijgen.  
 
Wij begrijpen dat de voorgenomen sluiting voor instemming is voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraden. Hier lijkt ons maar één reactie op zijn plaats. 
 
Namens de leden van onze Familievereniging en namens nog veel meer bezorgde 
ouders/verwanten en hun naasten wil ik de CCvR met klem verzoeken géén 
instemming te verlenen aan dit besluit. En om in plaats daarvan op korte termijn 
Lunet-breed – en in ieder geval op beide woonparken, Donksbergen en Eckartdal - 
een informatie- en overlegbijeenkomst te beleggen voor ouders en verwanten. Niet 
alleen over de dreigende sluiting van de zwembaden, maar ook over andere gevolgen 
van de ingrijpende bezuinigingsoperatie (“Terug Naar De Norm”) die op dit moment bij 
Lunet zorg plaatsvindt. Van een medezeggenschapsraad die ouders en verwanten in 
brede zin vertegenwoordigt mag niet anders verwacht worden. Indien dit op prijs wordt 
gesteld willen we jullie daar graag bij helpen. 
 
 
 
 



 

Tot slot: in het bericht vandaag van Lunet wordt aangegeven dat het besluit over de 
zwembaden gebaseerd is op een onderzoek dat kennelijk is gehouden. Uit het 
oogpunt van transparantie en vanuit het recht op tijdige informatie – zeker bij een 
besluit met dusdanig verstrekkende gevolgen voor cliënten, en daarmee voor hun 
ouders/verwanten of andere vertegenwoordigers – lijkt het ons passend om de 
uitkomsten van dat onderzoek voor iedereen  beschikbaar te laten zijn.  
 
Wij nemen aan dat ook jullie geschrokken en geschokt zijn en zien dan ook dringend 
uit naar jullie reactie op deze brief en het antwoord aan de Raad van Bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hennie van Schooten, voorzitter  Mathieu Hermans, secretaris 
 
 
Kopie aan: Clusterraden Lunetzorg 


