
De Kriekeput voorlopig gered door actie  
 
SP: van Dijk moet openbaarheid ook voor de toekomst 
garanderen 
 
Dankzij actie vanuit de bevolking is de Kriekeput voorlopig voor een jaar behouden. De SP 
feliciteert U daarmee. U ziet dat actie kan lonen en snel ook. Hoe heeft het echter zover 
kunnen komen dat de Kriekeput bijna dicht bleef? En hoe moet het nu verder? 
 
De 'Kriekeput’ is het enige openbare zwembad in de wijde omgeving. Het zwembad is aangelegd 
door de voormalige gemeenten Ravenstein, Berghem en Schaijk. Omdat de jaarlijkse kosten -  
300.000 gulden - de gemeenten te veel werd, besloten zij begin jaren negentig om het zwembad 
te verkopen.  
Het zwembad is aldus geprivatiseerd en voor 1 gulden (!) verkocht aan de familie van Dijk van 
het Herperduin. Tevens kreeg de familie 1,1 miljoen voor onderhoud. Als tegenprestatie moest 
van Dijk het bad tien jaar open houden. Elk jaar dat het bad eerder wordt gesloten moet van Dijk 
een boete van 100.000 gulden (45.000 euro) betalen. 2003 Is het laatste jaar dat deze 
boeteclausule geldt.   
De gemeenten dachten zo goedkoop van de jaarlijkse kosten af te zijn terwijl de nieuwe eigenaar 
goedkoop een prachtig bad in handen had waarmee hij zij vakantiehuizen aan kon prijzen.  
Maar een ondernemer is er om winst te maken en een eenvoudig rekensommetje leert dat het 
geld voor het onderhoud eerder op was. Bovendien is door bestuurlijke chaos de uitbreidings- en 
investeringsplannen van de familie van Dijk jarenlang opgehouden. Met als resultaat: een 
verwaarloosd bad met de huidige problemen. 
 
Privatisering komt gemeenschap duur te staan 
 
Het was erg naïef van de voormalige gemeenten om te denken dat privatiseren de oplossing was  
Er zijn de laatste jaren wel meer van deze voorbeelden geweest openbare voorzieningen die 
geprivatiseerd zijn.  
Bijvoorbeeld het zwembad in Helmond. Dit werd met buitenterrein verkocht voor een 
habbekrats. Drie jaar later mocht de gemeente het voor een fors bedrag terugkopen. Ondertussen 
was wel het buitenterrein vol gebouwd, waardoor de ondernemer een forse winst had gemaakt. 
Een soortgelijk verhaal kan worden verteld over Beek en Donk.  
Gemeenten moeten beseffen dat openbare voorzieningen zoals zwembaden altijd geld kosten, en 
daar moet je keuzes voor maken.  
 
Actie  
 
Toen bekend werd dat de eigenaar liever de boete betaalde dan het bad open te houden, stak er 
terecht een storm van protest op. In de dorpen werd een actiecomité opgericht dat 
handtekeningen ophaalde en kleurplaten verzamelde. Die werden 16 april aangeboden aan 
wethouder Boerboom in het bijzijn van de familie van Dijk.   



Ook de SP deed onderzoek in de dorpen naar aanleiding van de voorgenomen sluiting. We 
schreven hierover een brief naar het college van Oss. Vervolgens is er in de 
gemeenteraadsraadsvergadering van begin april een motie aangenomen waarin wethouder 
Boerboom de opdracht kreeg om alles in het werk te stellen om het zwembad open te houden. 
Tijdens die behandeling in de raad werd opgemerkt dat niet alles op het bordje van Oss terecht 
moest komen maar dat van de eigenaar en van de Gemeente Landerd  ook een bijdrage werd 
verwacht.  
 
Oplossing  
 
Uiteindelijk is de volgende oplossing bereikt: De eigenaar draagt 65000 euro bij, de gemeente 
Oss  20.000 euro en de gemeente Landerd 10.000 euro. Als de provincie meewerkt kan het bad 
daarmee voor dit jaar open. De SP heeft daarmee ingestemd om te voorkomen dat het bad 
dichtgaat.  
 
Van Dijk verantwoordelijk voor goed openbaar zwembad 
 
Eigenlijk is echter van Dijk nu verantwoordelijk om als ondernemer te zorgen voor een goed 
openbaar zwembad.  Na alle commotie die er in Ravenstein is geweest tussen de eigenaar en de 
gemeente is er ook een oplossing in zicht voor de uitbreiding van het vakantiepark. Daar valt ook 
nieuwbouw van een zwembad onder. Dat lost Oss nu op, maar wij verwachten dan ook van de 
ondernemer dat het bad ook in de toekomst openbaar blijft, ook tijdens de uitbreiding van het 
vakantiepark. Dankzij de gemeente heeft de familie van Dijk goede mogelijkheden om hun 
bedrijf verder uit te breiden in een heel mooi natuurgebied. En daar  mogen de eigenaren wel wat 
voor terugdoen.  
 
Voor informatie:   Jan van der Doelen (raadslid SP Oss) tel: 0412-632631 

Henk van Schijndel (raadslid SP Oss) tel: 0412-630250 
E-mail: henkvschijndel@tomaatnet.nl 

 


