
1. Wat is de visie van het stadsbestuur op de toekomstige exploitatie van het bestaande 

openluchtzwembad?  

a. Terugblikkend op de cijfers/statistieken van de voorgaande jaren, stellen we vast dat het 

aantal zwemmers tijdens de maanden mei en juni beperkt blijft tot de helft (2012) en zelfs tot maar 

een derde (2013) in vergelijking met het aantal zwemmers tijdens de vakantiemaanden juli en 

augustus. (zie tabel onder). 

Vanuit deze mathematische berekening en het financieel gegeven dat de middelen gericht worden 

ingezet, wordt geopteerd om het open bad in 2014 enkel tijdens de vakantiemaanden juli en 

augustus open te stellen.  

b. In de voormiddag (10u00 tot 12u00) noteren we bij normale weersomstandigheden dagelijks 

60 à 80 zwemmers.  

Vanuit de invalshoek ‘personeel’ is het echter veel gunstiger om dagelijks het bad te openen vanaf 

12u00 (ipv 10u00). Om 12u00 openen betekent 1 shift. Om 10u00 openen, heeft een heel sterke 

impact op het betreffende personeelsbestand. 

Deze zwemmers (van 10u00 tot 12u00) kunnen tijdens de vakantiemaanden eventueel kiezen voor  

- het reguliere ‘ochtendzwemmen’ van 7u30 tot 09u00 in het Lagaeplein Heule 

  (verderzetting van het ochtendzwemmen sept-juni normaliter in het Magdalenabad) 

- of vanaf 12u00 in het Open Bad. 

Vanuit deze vaststellingen wordt momenteel geopteerd om de openingsuren voor het Open Bad vast 

te stellen van 12u00 tot 19u15. 

 

In de nieuwe voorstellen kan eveneens rekening gehouden worden om het bad bij lange warme 

periodes/hittegolf, open te houden tot 21u00. 

 

2. Is er bereidheid tot nadenken over alternatieve en haalbare uitbatingsmodellen? 

Er is steeds bereidheid om na te denken over alternatieve uitbatingsmodellen. 

Belangrijkste gegeven is dat er steeds moet voldaan worden aan de Vlarem 2Bis wetgeving.  

Op vandaag zijn er reeds momenten waarbij de overheid de verantwoordelijkheid overdraagt naar de 

gebruikers. Heel concreet de watersportclubs (zwemmen – waterpolo – waterballet - ….) zorgen zelf 

voor personeel (redders…) en dragen zelf de verantwoordelijkheid wanneer de club gebruik maakt 

van het zwembad. Daartoe wordt jaarlijks een contract getekend. 

  

 



3. Op korte termijn: kan er nog gesproken worden over de openingstijden voor de zomer 2014? 

Tijdens voorgaande jaren werd reeds gesproken met de algemene zwemmersgroep (10u00-12u00) 

en blijkbaar is een groot deel akkoord met het voorstel om gebruik te maken van het 

ochtendzwemmen in het Lagaeplein of om na 12u00 te komen zwemmen….” 


