
  
 

Motie SP: Een open Zwembad Dukenburg  
Agendapunt 7.1: Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 (76/2022) 
1e indiener: J.W.H. van Hooft (SP) 
Schrijver: B. Marković (SP) 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 2 november 2022. 
 
Constaterende, dat: 

• de zwembaden Nijmegen-West en Dukenburg op het einde van hun levensduur zijn; 

• door de komst van het nieuwe zwembad op de Winkelsteeg de zwembaden in Nijmegen-West 
en Dukenburg per 2026 gesloten worden; 

• mede daardoor een besparing ontstaat op de exploitatie van 2026 van € 500.000; 

• er voldoende financiële middelen zijn om zwembad Dukenburg ook na 2026 op te houden; 

• het college de voorkeur heeft de realisatie van het zwembad te combineren met de realisatie 
van een nieuwe sporthal; 

• dit op de locatie van de huidige Jan Massinkhal; 
 

Overwegende, dat: 

• er bedrijfseconomisch overwegingen zijn om zwembad Dukenburg te sluiten; 

• zwembad Dukenburg een belangrijke maatschappelijke en sociale functie heeft voor Dukenburg; 

• er sociaal maatschappelijke goede redenen zijn om zwembad Dukenburg open te houden; 

• op dit moment niet duidelijk is of het nieuwe zwembad in de Winkelsteeg een volwaardig en 
goed alternatief zal zijn voor bewoners van Dukenburg; 

• de (beoogde) locatie van het zwembad in Winkelsteeg als belemmering wordt gezien door de 
gebruikers van zwembad Dukenburg; 

• gezien de huidige ontwikkelingen op gebied van bouwen (een tekort aan personeel, een tekort 
aan materialen en de enorm gestegen bouwkosten) het maar de vraag is of de zwembaden 
Nijmegen-West en Dukenburg gesloten kunnen worden in 2026; 

• het beter is om “geen oude schoenen weg te gooien zolang er geen nieuwe voorhanden zijn”; 
 
Roept het college op: 

• Het zwembad in Dukenburg open te houden, ook na 2026 open te houden, zolang het een 
belangrijke maatschappelijke en sociale functie heeft voor Dukenburg. 
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