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COMMUNICATIE ROND STANDPUNT SMS . ZWEMBAD/SPORT
Als fractieleider van oppositiegroep SMS vind ik het noodzakelijk eens heel duidelijk te
maken wat het standpunt en de houding van SMS is in het zwembaddossier.
Waarom wil ik dit doen?
De perceptie bij de meerderheid is (waarschijnlijk heel bewust) dat wij tegen het zwembad
zijn. Ook de persartikelen die hierover verschenen beklemtonen dit alleen maar.
De realiteit is echter heel anders: SMS is NOOIT tegen een zwembad geweest, in het
verleden niet, nu niet en in de toekomst niet!!!

SMS heeft wel steeds een kritische kijk gehad op het dossier 'nieuw zwembad'
Als wij voorstellen deden naar mogelijke alternatieve type zwembaden en locaties, werd dit
steeds door de meerderheid -en de schepen van sport in het bijzonder- als
vertragingsmanoeuvres gezien die bovendien niet haalbaar waren en ook nog eens
financieel zwaarder zouden zijn.
Als we de opmerking maakten dat een beweegbare bodem heel duur en niet noodzakelijk
hoeft te zijn, worden we afgeschilderd als tegen de waterpolo, als we zeggen dat sport geen
kerntaak is voor een openbaar bestuur zijn we tegen sport enz... om moedeloos van te
worden. Als we vinden dat FARYS zich beter bezighoudt met het leveren van water in plaats
van zwembaden wordt zelfs president Trump erbij gehaald.
Het is toch een democratische mogelijkheid en bovendien een recht om als oppositiegroep
voorstellen te doen???
Waarom worden onze constructieve voorstellen nooit in ovenveging genomen maar steeds
meteen bestempeld met'tegen' het zwembad, 'tegen' de sport?
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