
 
 

Amendement SP: Dichtstbijzijnde locatie a.u.b.  

 

Raadsvergadering: 21 december 2022 

Agendapunt 9.3: Raadsvoorstel Vervolgonderzoek Configuratie en locatie zwembad Winkelsteeg 

1e indiener: Biljana Markovic (SP) 

 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 21 december 2022; 

 

Constaterende, dat: 

• De zwembaden in Nijmegen-West en Dukenburg aan vervanging toe zijn; 

• Uit het locatieonderzoek in 2021 uiteindelijk 3 locaties in Winkelsteeg naar voren zijn gekomen; 

• Uit het vervolgonderzoek blijkt dat er redenen zijn om het nieuwe zwembad te combineren met een 

nieuwe sporthal; 

• De huidige sporthal Jan Massinkhal 40 jaar oud is en daarmee verdwijnt; 

• Het college de voorkeur geeft aan locatie 1, Hoek Weg door Jonkerbos en Nieuwe Dukenburgseweg;  

 

Overwegende, dat: 

• het nieuwe zwembad in de Winkelsteeg ‘een brug te ver’ is voor veel bewoners van Dukenburg die 

gebruik maken van zwembad Dukenburg; 

• locatie 1, qua afstand, het verst van Dukenburg afligt; 

• locatie 2, huidig parkeerterrein Boekweitweg en Nieuwe Dukenburgseweg, dichterbij ligt; 

• locatie 2, een goed alternatief, vanuit stedenbouwkundig perspectief is; 

• locatie 2 uitstekend bereikbaar is met OV o.a. vanuit Dukenburg; 

• het ontbreken van een ‘open karakter’ van het nieuwe zwembad aan de openbare weg geen argument is 

om voor een andere locatie te kiezen; 

 

Beslist, dat: 

• Het huidige punt 1 in het raadsvoorstel 
Op basis van de aanbeveling uit het vervolgonderzoek locatie 1 (hoek Weg door Jonkerbos en Nieuwe 
Dukenburgseweg) als definitieve locatie voor de realisatie van het nieuwe zwembad, in combinatie 
met de realisatie van een nieuwe sporthal ter vervanging van de huidige Jan Massinkhal (JMH) aan 
te wijzen.  
 
Te vervangen door: 
Op basis van de aanbeveling uit het vervolgonderzoek locatie 2 (huidig parkeerterrein Boekweitweg 

en Nieuwe Dukenburgseweg) als definitieve locatie voor de realisatie van het nieuwe zwembad. 
 

• Het huidige punt 2 in het raadsvoorstel 
 
Voor het ontwikkelen van een nieuwe sporthal het aanvullend investeringskrediet van € 17,1 miljoen 
te benutten. 
 
Te schrappen. 
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