
Vragen D66 (de heer Van Wegen) met betrekking tot het Bosbad. 

 

De D66-fractie is er op gewezen dat zwemvereniging Zignea ongemak ondervindt na de 

verbouwing van het Bosbadhal. De klachten hebben met name betrekking op het te kort 

aan openbare toiletten voor het publiek, het tekort aan ruimte voor jury en 

wedstrijdsecretariaat en het niveau van de catering voor zwemmers en publiek in het 

Bosbad. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen: 

1. Voldoet het zwembad in huidige situatie nog wel aan de kwaliteitseisen – ook bezien in 

het licht van de wetgeving – die gesteld worden aan sportaccommodaties in het 

algemeen en zwembaden in het bijzonder? 

  

2. Is de gemeente voornemens om er binnen redelijke termijn zorg voor te dragen dat er 

genoeg openbare toiletten zijn, dat er voldoende ruimte is voor de jury en het 

wedstrijdsecretariaat en dat de catering in Bosbad voor zwemmers en publiek op een 

acceptabel niveau is? Kortom, vult de gemeente haar faciliterende rol naar behoren in? 

 

Antwoord: 

De verbouwing van de Bosbadhal is vorige jaar afgerond hierdoor kwam de toenmalige 

kantine vrij om te verbouwen voor het zwembad. Dit is nodig omdat het zwembad onder 

andere kantoorruimte te weinig heeft. Gekozen is voor één nieuwe centrale kantine 

(tussen de sporthallen) en één uitgiftepunt van de horeca in het zwembad.  

 

De oude kantine wordt verbouwd naar kantoorruimte en personeelsruimtes voor het 

zwembad en een multifunctionele ruimte onder andere voor gebruik door 

zwemverenigingen. Helaas laat deze verbouwing om verschillende redenen langer op zich 

wachten dan gepland. Eerst moeten de plannen bijgesteld worden omdat de kosten te 

hoog werden, daarna had onze afdeling Ingenieursbureau een geschil met de architect, 

dit heeft veel tijd gekost. Daarna is de afweging gemaakt niet in de zomer, tijdens het 

hoogseizoen van het zwembad, te verbouwen. Eerdaags gaat de verbouwing 

daadwerkelijk beginnen. 

 

Aan de kant waar vroeger een deel van de kantine zat zullen een aantal publieke 

toiletten gerealiseerd worden die bestemd zijn voor de gasten op de tribune. Sinds de 

verbouwing van de sporthallen zijn de toiletten in de hal van het zwembad niet meer 

bereikbaar. Maar tribunebezoekers konden van de openbare toiletten in de sporthal 

gebruik maken. De tussendeur is in principe altijd open, niet een ideale oplossing 

vanwege de afstand, maar wel beschikbaar. 

 

Ruimte voor de jury en wedstrijdsecretariaat komt in de multifunctionele ruimte die 

uitzicht op het zwembad zal hebben. Dat is heel wat beter dan de ruimte die hier eerder 

voor beschikbaar was. 

 

Met betrekking tot de catering is het in de ontwerpfase niet mogelijk gebleken de kantine 

zo te situeren dat zowel de sporthallen als het zwembad bediend zouden worden. Hierbij 

is de afweging gemaakt dat zwembadbezoekers bijzonder weinig gebruik maken van de 

kantine faciliteiten, behalve als het buitenbad open is en er bijzondere activiteiten in het 

zwembad zijn. Gekozen is voor een uitgiftepunt langs het zwembad. Deze kan niet 

constant open zijn omdat de afname te beperkt is en het uitgiftepunt is niet bereikbaar 

voor tribunegasten. Dit hiaat was bekend maar kon niet opgelost worden in de 

beschikbare ruimte, nogmaals de afname van de tribunegasten is ook niet zo dat dit een 

extra ingreep rechtvaardigde. Bij bijzondere omstandigheden kan de uitbater Spetters 

maatwerk leveren. Maar tribunegasten kunnen naar de sporthalkantine om daar iets te 

nuttigen of gebruik maken van de automaten die in de hal van het zwembad staan. 

 



Zignea kan wanneer er een speciale activiteit is zoals een toernooi met de uitbater om de 

tafel om afspraken te maken over opening uitgiftepunt en dienstverlening aan de 

tribunegasten. 

 

Kort samengevat:  

1. Ja, het zwembad voldoet aan de kwaliteitseisen; zwemmers maken gebruik 

van de toiletten bij de kleedkamers en tribunegasten kunnen gebruik 
maken van de sporthaltoiletten. 

2. De verbouwing zal een aantal maanden in beslag nemen, dan zijn er 

dichtbij de tribune openbare toiletten beschikbaar, een grote 

multifunctionele ruimte voor jury, wedstrijdzaken en vergaderingen van 

verenigingen en dergelijke. Catering is in zwembad beperkt tot automaten 

en openstelling van het uitgiftepunt als het bezoekersaantal of activiteiten 

in het zwembad daarom vragen. De kantine bij de sporthallen is bereikbaar 

voor de zwemmers, met die verstanden dat na het sluiten van het 

zwembad zwemmers alleen naar de sporthal kunnen en om logische 
redenen niet terug naar het zwembad kunnen.  

3. Hiermee biedt de gemeente als eigenaar van het pand en verhuurder aan 

Stichting Exploitatie zwembad Bosbad goede faciliteiten om hun 

activiteiten uit te voeren.. 

 


