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Bad in de Poel

Geachte gemeenteraad,

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen omtrent het bad in de Poel.
Zoals u weet is de voorlopige voorziening opgeheven en mogen de werkzaamheden worden hervat. De bodemprocedure bij de Raad van State dient nog. De zitting hiervoor vindt
naar verwachting plaats in het najaar. Verder heeft de bezwaarmaker een Wob-verzoek
gedaan, waarvoor deze week de documenten worden verstrekt.
In de laatste week van juli worden de pontons getransporteerd naar de Poel. Bij het zoeken naar een nieuwe transportdatum moest rekening gehouden worden met de beperkte
beschikbaarheid van de transportmiddelen en met de evenementenplanning in het Amsterdamse bos omdat een deel van het bos niet toegankelijk is voor verkeer tijdens het
transport. Helaas is transporteren eerder dan eind juli niet mogelijk. Na het transport en
plaatsen van de pontons moet de voorziening in bedrijf genomen worden, waaronder het
plaatsen van nutsaansluitingen, het zomerklaar maken van de zwembadinstallatie en het
opbouwen van de bar, tent en horeca-unit. Dit duurt ongeveer 4 weken, wat zou betekenen dat het bad op z’n vroegst pas eind augustus in gebruik zou kunnen worden genomen.
De zomer is dan bijna voorbij. In overleg met de exploitant hebben we besloten het bad in
het voorjaar van 2017 te openen. Het bedrijfsklaar maken wordt daarom in het vroege
voorjaar van 2017 gepland.
Vanmiddag wordt het contract met de exploitant getekend. De nieuwe recreatievoorziening
aan de Poel gaat geëxploiteerd worden door het lokale ondernemersechtpaar Rob en Melissa de Ruyter. Zij zijn sinds 2014 eigenaar van Indoor Jumping in Amstelveen. Een indoor
trampolinecentrum met sinds kort ook een karaoke party room. Ook zijn zij mede-eigenaar
geweest van Spa Zuiver in Amsterdam. Ze hebben dus ruimschoots ervaring met leisure,
sport en horeca. Ze hebben er ontzettend veel zin in om ook van het zwembad met terras
aan de Poel een mooie nieuwe recreatieplek te maken en gaan ook andere aantrekkelijke
buiten activiteiten organiseren zoals fitness bootcamps en suppen. Sup is de afkorting van
Stand Up Paddling en is een nieuwe populaire sport.
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Op grote stabiele surfboards beweeg je jezelf peddelend voort. Deze zomerse buitenactiviteiten vormen een mooie aanvulling op de huidige indoor evenementen van de exploitanten.
Om komende zomer alvast een voorproefje te geven, zijn de ondernemers van plan om in
de zomervakantie een sup-evenement voor kinderen te organiseren in de Poel. Natuurlijk
zijn ze teleurgesteld dat de Amstelveners deze zomer nog niet kunnen zwemmen, maar ze
zijn aan boord om voor de langere termijn van de Poeloever een aantrekkelijke en laagdrempelige plek te maken voor een brede doelgroep. Naast een plons in het bad, bieden
de pontons ruimte voor 150 mensen om te genieten van de mooie Poel. De pontons zijn
vrij toegankelijk om een consumptie van de horecagelegenheid te nuttigen en voor het
zwemmen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ook de andere (sportieve) activiteiten
dragen bij aan een aantrekkelijke plek aan de zuidkant van het Amsterdamse bos en vertrekpunt om verder het bos in te gaan. Op termijn wordt de voorziening wellicht uitgebreid
met een paviljoen op de oever voor een jaarrond exploitatie. Op dit moment worden de
plannen hiervoor nader onderzocht en uitgewerkt.

Hoogachtend,

Maaike Veeningen
Wethouder

