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Nieuwsbrief 31 mei 2017  
 

Burgerinitiatief voor nieuw zwem-gymgebouw in Abcoude is ingediend 
 
Op maandag 29 mei 2017 is het Burgerinitiatief voor een gecombineerd 
zwem-/gymgebouw in Abcoude ingediend bij de burgemeester en de 
griffier van de gemeente De Ronde Venen. Burgemeester Divendal 
ontving het Burgerinitiatief uit handen van initiatiefnemer en indiener 
Ad Geerlings. 
 
Ad Geerlings woont in Vinkeveen, is bekend in Abcoude en omgeving voor 
zijn vrijwillige inzet voor vele projecten (waarvoor hij in 2014 een lintje ontving) en is voorzitter van 
de Stichting Abcoude Sport, die samen met Stichting Zwembad Abcoude het plan heeft geschreven. 
Het Burgerinitiatief zal eerst worden behandeld in de commissievergadering van maandag 12 juni en 
komt daarna in de Raadsvergadering van 29 juni, waarin de raad beslist of het plan doorgaat of niet. 
Ad Geerlings vatte het plan kort samen: “Bouw en exploitatie van het gebouw zijn goed mogelijk, en 
daar hebben we wel de medewerking van de gemeente voor nodig. Zonder dat dit overigens enorm 
op de begroting zal drukken. Kortom: waar een politieke wil is, is een weg!”.  
 
Steunbetuigingen 
De steunbetuigingen stromen binnen. Veel mensen zamelen hand-
tekeningen in en ook veel winkeliers hebben de lijsten voor de 
ondersteuningsverklaringen in de winkel gelegd. Ontzettend goed om te 
zien dat het plan voor dit nieuwe sportgebouw door iedereen omarmd 
wordt. Afgelopen weekend waren wij aanwezig op de Hoogstraat. Ook hier 
kwamen veel mensen langs om te ondertekenen, vragen te stellen en hun 
belangstelling te tonen. U kunt het burgerinitiatief nog steeds 
ondersteunen…hoe meer, hoe beter! De lijsten liggen inmiddels in veel 
winkels en andere locaties in Abcoude en Baambrugge en ook veel mensen 
gaan langs de deur om zoveel mogelijk handtekening op te halen. Uw handtekening zetten of 
inleveren van de lijsten kan tot en met vrijdag 9 juni bij de ReadShop in de Hoogstraat. Ingevulde 
lijsten kunt u ook inleveren bij Anja Visser Spoorlaan 25 Abcoude of Astrid Wintershoven 
Moinatstraat 1 Abcoude. U kunt ook een brief schrijven naar de gemeente (Croonstadtlaan 111 
3641 AL Mijdrecht) of een mail sturen (gemeente@derondevenen.nl). 
 
Belangrijke datum: maandag 12 juni 
Op 12 juni wordt het initiatiefvoorstel in de commissievergadering besproken. Tal van insprekers 
zullen vertellen waarom zij het belangrijk vinden dat het mogelijk gemaakt moet worden om in 
Abcoude een sportgebouw met zwembad en gymzalen te realiseren. Het is belangrijk dat Abcoude 
(en omgeving) zich die avond laat zien en horen. Ook uw aanwezigheid is die avond zeer gewenst! 
 
Datum:  Maandag 12 juni 
Tijd:  LET OP: aanvang 19.00 uur (dus NIET 19:30 zoals we eerder aangaven)  
Locatie: Gemeentehuis, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht 
 
U komt toch ook? Het burgerinitiatief staat maandag 12 juni als eerste op de agenda, dus meteen 
om 19.00 uur. Wij adviseren u op tijd te vertrekken gezien de drukte op dit tijdstip op de A2 en N201 
en raden aan zoveel als mogelijk met elkaar te carpoolen. Geen vervoer? Mail dan zo snel mogelijk 
naar zwembadabcoude@gmail.com, dan kijken wij of wij iets voor u kunnen regelen. 


