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Geachte Mw. Barnhoorn en mijnheer De Lange,
Het bericht over de voorgenomen sluiting van de zwembaden kwam voor ons als een donderslag bij
heldere hemel.
Onze dochter Elles woont sedert mei 1986 op De Donksbergen. Elles is ernstig meervoudig beperkt
(EMB). Zij heeft een indicatie voor zorgprofiel 8 met bijbehorend ZZP 8 VG (zorg met verblijf incl.
behandeling en incl. dagbesteding). Elles heeft geen sta- of loopfunctie en is voor haar mobiliteit
rolstoel-afhankelijk.
Elles maakt al sedert de opening in 1989 veelvuldig gebruik van het zwembad. Zij zwemt al jaren
met veel plezier samen met moeder 2 x per week. Zij heeft dan zwembandjes om haar armen en kan
dan volledig vrij om haar as draaien en weer terug. Door het zwemmen krijgt zij de noodzakelijke
lichaamsbeweging die zij op geen enkele andere manier kan verwezenlijken. In die zin is het
zwemmen voor Elles van levensbelang.
Elles kreeg vanaf het begin in 1986 1 x per week hydrotherapie op de fysiolocatie van De
Donksbergen. Dit op voorschrift van de revalidatiearts in overleg met het multidisciplinair team
(MDT) van Lunet zorg. Deze activiteit werd in 2016 eenzijdig stopgezet door Lunet zonder
voorafgaand overleg met de revalidatiearts en de wettelijke vertegenwoordigers van Elles. Er werd
als vervanging voor de hydrotherapie een beweegplan gemaakt waarin een belangrijke rol was
weggelegd voor de zwemactiviteiten van Elles samen met haar moeder.
Elles en haar EMB-lotgenoten kunnen als gevolg van hun beperkingen geen gebruik maken van
openbare gemeentelijke zwembaden omdat daar de vereiste voorzieningen zoals zwembadlift,
douchebrancards, aankleedtafels, tilliften, privacy enz. ontbreken. De temperatuur van het
zwemwater moet 32 à 33 graden zijn. Bijkomende problemen als incontinentie, epilepsie enz. maken
dat er altijd begeleiding aanwezig moet zijn. Dan is er nog het probleem met vervoer. Elles is
afhankelijk van vervoer met een rolstoeltaxi. Daar moet i.v.m. haar epilepsie altijd begeleiding bij
zijn. Al deze voorwaarden spelen bij het zwembad van De Donksbergen geen of in veel mindere mate
een rol omdat dit zwembad over alle faciliteiten beschikt die voor EMB-cliënten van belang zijn en op
minder dan 300 meter van Elles haar woning is gesitueerd.
Na het zien van enkele van die gelikte videopresentaties begon er zowaar enig vertrouwen te
ontstaan. ‘De cliënt centraal’, ‘een goed leven’, de cliënt heeft de regie’ enz. waren wat van de (naar
nu blijkt, loze) beloften waarmee u dat vertrouwen probeerde te winnen. Dat beetje vertrouwen is
met dit besluit in een klap weggevaagd.
Hoe krijgt u het voor elkaar om een dergelijk dramatisch besluit te nemen zonder te kijken wat die
550 gebruikers, alle mensen met een meer of minder ernstige verstandelijke beperking en hun

wettelijke vertegenwoordigers, er van vinden. U plaatst een mededeling op uw website en gaat
ervan uit dat iedereen die wel zal lezen.
Wij stellen voor dat per direct alle mensen die nu gebruik maken van de zwembaden schriftelijk op
de hoogte worden gesteld en dat zij op grond van hun wettelijk recht op inspraak in de gelegenheid
worden gesteld om commentaar te leveren en eventueel ideeën aan te dragen.
Wij stellen bovendien voor dat de CCR/CCvR gebruik maakt van haar ongevraagd adviesrecht en u
adviseert om per onmiddellijk de huur op te zeggen van het hoofdkantoor Croy 5 (ruim 2 ton per
jaar). U beschikt immers nog over een enorm kantoorcomplex op De Donksbergen dat voor minstens
de helft leeg staat. Dit gebouw is na een grondige schoonmaakbeurt en een likje verf uitermate
geschikt om dienst te doen als hoofdkantoor. Bovendien vervalt dan het restaurant met personeel
op Croy 5 en wordt het restaurant op De Donksbergen efficiënter gebruikt. Met de hiermee
gerealiseerde besparingen (in totaal naar schatting minimaal 3 ton per jaar) kunt u moeiteloos het
jaarlijks onderhoud van de zwembaden betalen en de noodzakelijk geachte investeringen voor de
langere termijn financieren.
Zoals dat meestal met bestuurders gaat zegt u wellicht over enkele jaren: ‘Ik ben toe aan een nieuwe
uitdaging. Ik Vertrek’. In die zin bent u voor de instelling niet meer dan passanten. Maar wel
passanten die door hun doen en laten van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van de
bewoners.
De bewoners blijven achter. Vaak levenslang. Sedert uw voorganger zonder fysiotherapie, zonder
ontmoetingsruimte, kapper, winkel, sportveld, en misschien binnenkort zonder zwembad…
Wij verzoeken u dringend af te zien van uw besluit om de zwembaden te sluiten.
Met vriendelijke groet,
Ruud en Francien Verhoeven (ouders van Elles)
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