
 

 

 

 

Hierbij op grond van artikel 39 Reglement van orde van de raad schriftelijke 

vragen aan Weth. B. Brand inzake Jeu de Boules baan in Ootmarsum, gelegen op 

het terrein van zwembad “De Kuiperberg”. 

 

1. Wethouder verleden jaar heeft D66 aangekaart dat er een vorstvrije 

watertoevoer naar de kantine en toilet van de JDB vereniging op de 

Kuiperberg moet komen tijdens de sluitingsperiode van Zwembad De 

Kuiperberg. Wat hebt u als  College ondertussen gedaan aan dit 

onverkwikkelijke euvel. 

Antwoord: Er is niets gebeurd aan dit euvel. Dit in verband met de uitvraag aan 

Ootmarsummers over de toekomst van de Kuiperberg.  De Petanque club is 

inderdaad alleen aangesloten als het zwembad is aangesloten. Een oplossing kan 

zijn om leidingen te gaan aanleggen, echter wij weten nog niet hoe het eruit gaat 

zien op de Kuiperberg. De plannen worden nog doorgerekend. 

2. Wethouder u bent nauw betrokken bij de “toekomstige renovatie” van de 

Kuiperberg dat nog moet gaan plaatsvinden. Door zelfredzaamheid 

moeten vrijwilligers jaarlijks € 70.000,00 bijdragen om het zwembad open 

te houden. Ons standpunt hierover is bij u bekend. Maar in hoeverre hebt 

u het euvel m.b.t. een vorstvrije waterleiding naar de kantine en de toilet 

van de JDB hierin betrokken? 

Antwoord: Dat is hier nog niet in betrokken. De invulling en doorrekening van de 

scenario’s is eerst op een ontwikkelniveau/de schetsen in globale cijfers. 

Vervolgens komt het praktische beheerniveau en dan komt de verfijning. 

 

3. Wethouder bent u net als D66 Dinkelland van mening dat wij het sporten 

van ouderen op hogere leeftijd moeten stimuleren maar zeker ook moeten  

faciliteren? Uit niets blijkt echter dat dit College in ieder geval de 

groep ouderen die op de JDB bij de Kuiperberg spelen serieus neemt als je 

kijkt naar hun jarenlange klachten over het ontbreken van een vorstvrije 

waterleiding naar de kantine en toilet. 

Zeker in deze tijd mag je verwachten dat verenigingen ’s winters voorzien 

zijn van stromend leidingwater voor b.v. koffie, thee, maar zeer zeker ook 

voor de toiletruimtes. Wat gaat u hier op korte termijn aan doen? 

Antwoord: Het college vindt het inderdaad van belang dat ook oudere mensen 

zoveel mogelijk moeten bewegen. De gemeente stimuleert dit ook door de vrij 

toegankelijke voorzieningen.  

Zoals aangegeven in de laatste raadsvergadering van 13 maart zullen wij na 

einde seizoen van het zwembad in 2018 starten met de werkzaamheden.  

 


