CDA Nijkerk
Aan de voorzitter
van de gemeenteraad van Nijkerk
Nijkerk 15 juli 2016
Geachte voorzitter,
Op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad stelt de CDA fractie hierbij schriftelijke vragen aan het
college over de aangepaste openingstijden van de beide zwembaden in de gemeente.
Inleiding: In juni zijn de openingstijden voor de zomervakantie van Bad Bloemendal en
Zwembad de Slag bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat vrij zwemmen in beide zwembaden nog
maar heel beperkt mogelijk is. De openingstijden zijn:
Bad Bloemendal:
 Banenzwemmen van 07:00 tot 10:00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag
 Banenzwemmen van 19:30 tot 22:00 uur op woensdag
 Vrij zwemmen van 10:00 tot 15:00 uur op woensdag en vrijdag
Zwembad de Slag
 Vrij zwemmen van 09:00 tot 15:00 uur op dinsdag en donderdag
 Vrij zwemmen van 18:00 tot 20:00 uur op dinsdag en donderdag
Het CDA stelt de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de zeer beperkte openingstijden tijdens de schoolvakantie
van de beide zwembaden in de gemeente Nijkerk?
2. Is het college het met ons eens dat het zwembad in de zomervakantie zoveel mogelijk
beschikbaar moet zijn voor onze inwoners en met name de kinderen en de toeristen in
onze gemeente?
3. Zo ja, is het college in staat om deze openingstijden in overleg met de SRO uit te
breiden zodat de kinderen en onze toeristen meer gelegenheid krijgen om vrij te
zwemmen?
4. Hoe kijkt het college aan tegen de grote verschillen in openingstijden met de andere
SRO zwembaden in omliggende gemeentes.
5. Is het college het met ons eens dat dit beleid gevolgen heeft voor de
bezoekersaantallen in de toekomst van het nieuw te bouwen zwembad?
6. Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn van de aangepaste openingstijden van
de beiden zwembaden voor het nieuw te bouwen zwembad?
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Trudy Doornhof-Molenaar

