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' S - G R A V E N D E E L - Erger
nis, verbazing en teleurstel
ling overheersen bij de spor
ters in 's-Gravendeel, die ge
bruik maken van het Ach
mea Health Center. 
Op 1 december aanstaande 
sluit het Achmea Health 
Center in 's-Gravendeel de
finitief haar deuren. 
Voor de bijna 700 sporters 
die regelmatig gebruik ma
ken van de sportschool van 
Achmea is de sluiting een 
uitermate pijnlijke verras
sing. 

Op internet is zelfs al een heftige 
discussie gestart over de aan
staande sluiting van het Achmea 
Health Center. Ook bij de redac
tie van deze krant kwamen brie-

i ven, telefoontjes en e-mailtjes 
binnen van teleurgestelde spor
ters. 
Inmiddels is er ook al een hand-
tekeningenaktie geweest om de 
sportschool op één of andere ma
nier open te houden. Veel van de 
circa 700 sporters die momenteel 
bij het 's-Gravendeelse 'Health 
Center' staan ingeschreven zijn 
ronduit teleurgesteld over de 
gang van zaken. 

Argumentatie 
Ook de wijze waarop Achmea het 
besluit om de sportschool in 's-
Gravendeel te sluiten kenbaar 
heeft gemaakt wekte nogal wat 
verbazing bij een aantal van hen. 
In een brief stelt Achmea dat 'de 
huidige accommodatie niet meer 
de kwaliteit kan bieden waar 
Achmea Health Centers voor 
staat'. 
Dit schijnt de voornaamste reden 
te zijn om een punt te zetten ach
ter de sportschool in 's-Graven
deel. 
Mieke van Alphen uit Mook-

Aan de zijkant van het pand is het logo van Xcercise (de voorloper van het Achema healt Center) een stille getuige van de 
huidige ontwikkelingen. Een Achmea-logo is nergens te bespeuren... Een veeg teken aan de wand? 

FOTO:ARIE PIETERS 

hoek, is één van dc mensen die 
gebruik maakt van de accommo
datie. Zij begrijpt weinig van de 
argumentatie van Achmea. 'Goed, 
de douches zouden mogelijk be
ter kunnen qua afwerking, maar 
voor de rest is het er prima wat 
mij betreft'. 
De discussie op internet laat aan 

duidelijkheid ook niets te wensen 
over. De meeste mensen hebben 
weinig begrip voor de situatie en 
vragen zich af waar alle sporters 
nu onderdak moeten vinden. 

Brandveiligheid 
In het briefje dat de 's-Graven
deelse sporters ontvingen stelt 

Achmea dat men geprobeerd 
heeft om tot een andere oplossing 
te komen, maar dat dit niet is ge
lukt. Bij de gemeente 's-Graven
deel is wel bekend dat er proble
men zijn voor wat betreft de 
brandveiligheidsvoorschriften. 
Michael Isaac, voorlichter en 
woordvoerder van Achmea laat 

weten best wel begrip te hebben 
voor de teleurstelling die veel 
mensen nu voelen. 
'Wij begrijpen dat het voor deze 
mensen heel vervelend is, maar 
het is zo dat de accommodatie in 
's-Gravendeel echt niet meer vol
doet aan de kwaliteitseisen waar 
Achmea voor staat. Dit geldt ook 
dus voor zaken zoals de brand
veiligheid. 
Wij begrijpen dat er mensen zijn 
die zeggen dat het wat hen betreft 
best nog wel gaat, maar we moe
ten ook aan de veiligheid denken. 
Daarbij is brandveiligheid één 
van de punten die spelen. 
Overigens hebben wij de afge
lopen twee jaar wel degelijk druk 
gezocht naar een vervangende 
ruimte, ook in de omliggende ge
meenten, maar dat is helaas niet 
gelukt'. 

Discussieforum 
Intussen is op het Digitale Dorp, 
een onderdeel van de website van 
de gemeente 's-Gravendeel, de 
discussie al goed op gang geko
men. Veel sporters vragen zich af 
of de gemeente, al dan niet in 
samenwerking met een onderne
mer, initiatieven gaat onderne
men om een vervangende sport-
ruimte te bieden. 'Achmea ont-
zorgt, nou, in dit geval niet', is 
één van de reacties. 

Weer anderen benadrukken dat 
een health center niet alleen goed 
is voor de gezondheid maar ook 
een sociale ontmoetingsfunctie 
heeft voor veel mensen. 
Wie kennis wil nemen, of zelf 
een zinvol steentje bij wil dragen 
aan de discussie op het internet 
over de aanstaande sluiting van 
het Achmea Health Center, kan 
dit doen op het discussieforum 
van het Digitaal Dorp 's-Graven
deel: http://www.s-
gravendeel.net 


