Als de raad onverhoopt tóch besluit tot sluiting van het golfslagbad












Welke maatregelen zijn er genomen om de communicatie te verbeteren?
In de nieuwe geplande situatie is géén ruimte voor recreatief zwemmen als er geen apart
gezinsbad komt.
o Kinderen halen diploma's tussen 6-8 jaar en krijgen als advies: Blijf regelmatig
zwemmen.
o Dat is niet mogelijk als het gezinsbad gebruikt wordt om les te geven
Voor de gemeente heeft recreatief zwemmen géén prioriteit. (F.van Swol 4-4-2016)
o De gemeente geeft prioriteit aan zwem- en bewegingsonderwijs.
o Als dat zo is kan beter het schoolzwemmen hervat worden.
Op 4-4-2016 vond een zogenaamd gebruikersoverleg plaats. Uit de gebruikersgroepen kwam
de suggestie een inventarisatie van wensen te maken.
o Daarop werd geantwoord dat dit ná 10 mei pas aan de orde was, als de
gemeenteraad een beslissing had genomen.
o Bij de deelnemers het idee bestond dat dit juist vóór 19 april zou moeten gebeuren,
om zodoende de gemeenteraad van deze informatie te voorzien.
o Met deze informatie kan de raad besluiten een nieuwe variant te ontwikkelen.
o Dit wekt de schijn van manipulatie om de keuze te beperken tot de 4 voorliggende
varianten.
De toegangsprijs van het nieuwe bad wordt € 6,-.
o Geldt dat ook voor het PvdH-stadion?
o Is het effect van de dalende inkomsten ook meegerekend in de exploitatie van het
PvdH-stadion?
o Wat zijn daarvan de prognoses?
o Wat gebeurd er als de prognoses niet gehaald worden?
o Komt er een herhaling van het debacle met de dalende bezoekersaantallen van het
golfslagbad agv de extreme prijsstijgingen?
o Wat worden de prijzen van passe-partouts en abonnementen?
Technisch is het geen enkel probleem om de exploitatie van de Tongelreep te splitsen.
o Voorstel om dat te doen. Zowel bij behoud golfslagbad als na ombouw tot gezinsbad.
De gemeente zegt verenigingen vervangend water toe, maar weet zelf nog niet waar.
o Er is zelfs geen globale inventarisatie gemaakt.
o Hoe groot is de kans dat ze deze toezegging niet na kan komen. ?

“In de nieuwe geplande situatie is géén ruimte voor recreatief zwemmen als er geen apart
gezinsbad komt.”
Een ruwe opzet laten zien van een, in mijn ogen simpele, oplossing.
Uitgangspunten zijn:




Behoud van
o 25 meter bad
o Instructiebad
o Therapiebad
o Buitenbad (gedeeltelijk)
Nieuw gesitueerd gezinsbad (tussen instructiebad en gehalveerd buitenbad)

Werkvolgorde:
1. Gebruik bassin golfslagbad als vervangend water voor zwemschool, verenigingen en
recreatie.
2. Renovatie 25 meter bad, instructiebad en therapiebad tijdens zomervakantie 2017.
3. Aanleg en gezinsbad inclusief babybadjes en whirlpool.
4. Verbouwing buitenbad.
5. Sluiting golfslagbad.

