
Geachte college van burgemeester en schepenen, 

Eind juni vernamen we dat ons gemeentelijke zwembad voorlopig gesloten blijft. De opgelegde 

maatregelen, beperkingen en aanpassingen zouden een heropening van het zwembad “te moeilijk” 

maken. CD&V Bornem is echter van mening dat een heropening van het zwembad toch mogelijk is, 

zonder dat daarbij de veiligheid en gezondheid van de zwemmers en het zwembadpersoneel in gevaar 

wordt gebracht. Ook volgens het draaiboek van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 

Recreatiebeleid (ISB) is het mogelijk om ook het Bornemse zwembad te heropenen. Daarom willen 

we jullie een concreet voorstel doen, waarbij we ons baseren op het draaiboek van het ISB en op de 

wijze waarop men nu al in vele andere gemeenten en steden te werk gaat. 

Ten eerste zijn we er ons van bewust dat er door de beperkingen zeker geen maximumcapaciteit 

mogelijk is. Volgens het advies van de preventie-adviseur zouden er slechts 12 zwemmers tegelijk 

toegelaten kunnen worden. Ook bij die capaciteit kan er echter met reservaties van bijvoorbeeld 1 of 

2 uur gewerkt worden. We denken aan een soort “blokzwemmen”, waarbinnen er een 

maximumaantal zwemmers (in dit geval 12) wordt toegelaten. Hiervoor kan er voor een online en 

telefonisch reservatiesysteem geopteerd worden. Bovendien kan hierbij ook een onderscheid 

gemaakt worden tussen blokken die gereserveerd worden voor baantjeszwemmen en blokken die 

vrijgemaakt worden voor recreatief zwemmen. 

Ten tweede zouden we willen voorstellen om tussen twee zogenaamde “blokken” voldoende tijd 

(bijvoorbeeld een halfuur) te voorzien om het zwembadcomplex te ontruimen en te ontsmetten. Op 

die manier kan de veiligheid van de zwemmers gegarandeerd worden. 

Ten derde pleiten we voor een circulatieplan waarin rekening wordt gehouden met de noodzakelijke 

afstand van 1,5 m die steeds (zowel in als uit het zwembad) dient te worden gerespecteerd. In dat 

verband kunnen er in de wandelgangen looprichtingen worden aangebracht. Ook de te gebruiken 

kleedhokjes en lockers kunnen vooraf worden aangeduid. Uiteraard moeten die na gebruik ontsmet 

worden. 

Ten vierde spreekt het voor zich dat de basishygiëne steeds gegarandeerd moet worden. Daarvoor 

denken we o.a. aan handgel-dispensers bij de inkom van het zwembad. 

We zijn er ons van bewust dat een heropening van het zwembad heel wat creativiteit, denkwerk en 

praktische organisatie vereist, maar zijn ervan overtuigd dat dit mogelijk en ook noodzakelijk is. 

Zwemmen is immers gezond en voor sommigen is dit – zeker na een sluiting van meer dan 4 maanden 

– ook een medische noodzaak. Ook de sportkampen en de speelpleinwerking zouden overigens van 

het zwembad gebruik kunnen op voorwaarde dat ze in hun verplichte bubbel blijven. Hiervoor zou dan 

ook een kalender kunnen opgemaakt worden.  

We vinden een heropening een te verantwoorden financiële investering, die bovendien ook voor het 

Breeven Sportkafee een economische meevaller zou zijn. We willen jullie dan ook vragen om een 

heropening van het zwembad op basis van het bovenstaande voorstel alsnog te overwegen.  

Alvast veel dank voor jullie reactie. 

Met vriendelijke groeten, 

Lesly Gosse, voorzitster CD&V Bornem 

Hilde Cools, fractieleidster CD&V Bornem 

 


