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Aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Woerden.

Beste heren

Ik las zojuist
“Woerden laat toekomst zwembaden onderzoeken”.

28 maart 2022 RPL/FM

Het college van B&W in Woerden wil door een extern bureau
onderzoek laten doen naar de toekomst van de gemeentelijke
zwembaden in Woerden en Harmelen. Uit dit onderzoek moet
blijken op welke manier efficiënt en duurzaam geïnvesteerd kan
worden in zwemaccommodaties.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de toekomstige
vraag naar binnenzwemwater. Ook moeten in het onderzoek
toekomstscenario’s voor renovatie en nieuwbouw van
zwembaden worden verwerkt, alsmede berekeningen van de
investerings- en exploitatiekosten van deze scenario’s.
Het college verwacht met de uitkomsten van het onderzoek
onderbouwde beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van
toekomstige investeringen op het gebied van
binnenzwembaden. Het onderzoek gaat ruim negenduizend
euro kosten, maar kan binnen de begroting worden
opgevangen, meldt het college.

Mijn advies.

Bouw een dan een overdekt zwembadcomplex met een wedstrijdbad 25x16
meter, voor zwemwedstrijden en waterpolo, incl. vergaderruimte, en fitness zaal
aan de Cattenbroekerplas.
Open van 6 tot 22 uur, en AOW 'ers kunnen er ook een baantje trekken,
met eventueel een ontbijtje?
Een heel groot buitenbad met div. attributen voor waterplezier.
En een heel grote lig en zonneweide met toilet groepen.
Rondom afgesloten met een hek met nooduitgangen.
Een grote afsluitbare parkeerplaats, (betaald) en een bushalte.
Het zwembad moet ook een instructie bad (zwemlessen) worden voor de



kleintjes die moeten leren zwemmen.
En het schoolzwemmen moet weer verplicht worden, veel o.a. het is gebleken
dat veel allochtone kinderen nog niet kunnen zwemmen!
Groot kinderbad met glijbaan, die met beter weer ook naar buiten gekeerd kan
worden.
Op zonneweide een kiosk en veel vuilnisbakken met (vaste) gaten in de grond
voor de parasols in te zetten. Een volleybal terrein met een net, in een bak zand
afgezet door linten.
Op de zonneweide div. poedel plekken voor de kleintjes en baby's en moeders.
Een *** restaurant met toeters en bellen die ook een dagmenu op tafel kan
zetten.
Een winkel voor zwemattributen, en zwemkleding verhuur e.d.
Een instructieruimte voor de brandweer, om duik oefeningen te doen.
Dit alles in eigenbeheer, het Batensteinbad waar elk (nog steeds) jaar geld bij
moet sluiten, deze grond gaat veel geld opleveren voor woningbouw, ook het
bad in Harmelen kan dicht (kassa), en we krijgen iets moois terug, waar U en ik
iets aan hebben voor de toekomst.
Zwembad “De Woerd” mag het van mij heten.
Met vriendelijke groet in afwachting op uw reactie
Johan Arentshorst
Mijn naam mag hier blijven staan a.u.b.




