Zwembad De Berkel
Er zijn vergaande plannen om een nieuw zwembad aan te leggen in sportzone Afslag10 in
Horst. Dit zwembad zou het bestaande zwembad De Berkel vervangen.
Kijkende naar het afgelopen jaar:

1. Heb je gezwommen bij zwembad De Berkel?
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Maak wekelijks gebruik van het vrij zwemmen op de maandag morgen.
Renoveren, vernieuwen van het bestaande bad lijkt mij ook prima
Openingstijden zijn zeer beperkt, hierdoor niet zo vaak geweest. Voor de
rest voldoet de berkel wat mij betreft prima.
Heb een eigen zwembad
Ik ben geen fan van zwemmen. Heeft dus niets te maken met de locatie.
Ik zwem zo ie zo heel erg weinig.
Ik ga er nooit zwemmen
Ik ga nooit zwemmen, maar vind dat voor de jeugd die nog geen eigen
vervoer heeft de berkel mag blijven.
Ik kan zwemmen op het Meerdal.
Kinderen vroeger zwemles gehad, toen al niet veel.
Nog nooit
Ons gezin zwemt nooit!
Sinds er niet meer gerookt mag worden kom ik er niet meer.
Toen kinderen klein waren wel.
V.w. handicap
Vanwege mijn gezondheid kan ik helaas niet meer gaan zwemmen
Vroeger zwemles, ook mijn kinderen.
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1.1 Waaruit bestaat je bezoek bij zwembad De Berkel?
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Anders, namelijk:





Bijwonen zwmlessen van onze kleinkinderen.
Sporten
Zwemles en soms vrij oefenen
Zwemmen met kleinkind
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Een mogelijk plan van de gemeente houdt in dat er geen extra recreatiebad met glijbaan en
bubbelbad komt bij het nieuw te bouwen zwembad. Wel zou er dan bijvoorbeeld in het
wedstrijdbad een gedeelte komen dat ingericht kan worden voor recreatiezwemmen. De
Berkel komt dan te vervallen maar andere opties staan ook nog open.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Een nieuw zwembad heeft geen bestaansrecht zonder
een apart recreatiebad”
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Baantjes zwemmen (wat veel mensen voor hun gezondheid doen) en spelende
kinderen in één gaan gewoon niet samen.
Dan is zo`n bad niet aantrekkelijk genoeg voor iedere inwoner
Eenzijdig kiezen voor een wedstrijdbas komt slecht een zeer beperkt aantal mensen
tegemoet. Andere doelgroepen hebben geen/beperkt mogelijkheid tot recreatief
zwemmen. Ik heb NERGENS argumenten gelezen voor deze eenzijdige keuze en ik
kan ze ook niet bedenken. Mijn standpunt is: alle doelgroepen gelijkwaardig
bedienen of alles laten zoals het is
Elke vereniging moet bezuinigen en dan zou er een zeer duur zwembad komen voor
alleen maar een of twee verenigingen. Een zwembad moet juist voor de recreatie
zijn en voor o.a. schoolzwemmen en niet alleen voor verenigingen. Uiteindelijk
betalen de inwoners van Horst hier aan mee.
Het huidige zwembad gaat nog zeker 10 tot 15 jaar mee. Waar hebben we t nu al
over??
Ik heb geen behoefte aan een zwembad zonder recreatiebad. Met kleine kinderen is
een wedstrijdbad geen optie.
Ik vin zowiezo dat er geen nieuw zwebmad hoeft te komen. Flauwekul om daar
zoveel geld aan uit te geven. Voor die paar sporters??
Ik zie tijdens mijn baantjes trekken veel ouders met kinderen en jeugd in de
lageschool leeftijd in het recreatiebad. Deze jeugd zijn de latere HZPC zwemmers.
Zelf vind ik het ook altijd leuk om na het baantjes trekken na te bubbelen in het
recreatiebad.
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Recreatie-zwemmen is nog altijd véél belangrijker en omvat een veel groter
gebruikersaantal dan een wedstrijd bad.
Vooral voor kinderen is dit een must
Zwemmen op de bungalowparken is veel te duur en te ver weg
Als er veel geoefend moet worden in het wedstrijdbad dan komen de gewone
gasten veel minder aan bod.
Als ze toch een nieuw bouwen, dan maar met alles erop en eraan.
Dit is minder aantrekkelijk voor ouders met kinderen.
Er moet een veilig bad zijn voor mensen zonder zwemdiploma
Er wordt wel geschreven dat mensen terecht kunnen bij diverse zwembaden in de
gemeente. Er wordt maar aangenomen dat dit betaalbaar is voor alle mensen.
Gewoon de Berkel open houden. Er zit niemand te wachten op een wedstrijdbad
behalve de zwemclub.
Het recreatiebad met de glijbaan is juist leuk voor de kinderen.
Het zwembad dient niet alleen bedoelt te zijn voor zwemmers die sportief bezig
willen zijn maar ook voor recreatieve zwemmers zowel jong als oud die niet de hele
tijd baantjes willen trekken. Recreatieve zwemmers doorverwijzen naar
recreatieparken in de omgeving is een zwaktebod.
Horst aan de Maas verdiend een betaalbaar recreatiebad. Zwemmen bij de
vakantieparken is veel te duur en een nieuw zwembad moet ook geschikt zijn voor
recreatie!
Recreatief zwemmen is voor velen ontspannend
Zeker recratie zwemmen is erg in , het zou zonde zijn om dat niet gelijk met bouw
van een nieuw te bouwen bad mee te nemen .
Dit is nu zo`n verspilling van gemeenschapsgeld. Waarom moet er een nieuw kome?
Dat andere is toch nog prime.
Een goede zwemvoorziening heeft vooral nut als de kinderen leren zwemmen, geef
daar maar geld aan uit.
Er zijn diverse mogelijkheden in de omgeving voor het recreatiezwemmen, dus dat
is niet het probleem. Het scheelt alleen wel in de inkomsten.
Weet niet wat de haalbaarheid is. Voor de inwoners zou her betekenen dat er
ergens anders gezwommen moet gaan worden. Loohorst en meerdal zijn erg duur
en dan moet je als ouder mee. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te
kunnen zwemmen, om na de zwemles de vaardigheden te behouden.
Wil men recreéren dan kan gebruik worden gemaakt van de zwembaden bij de
bungalowparken.
Zijn veel recreatieve zwemmogelijkheden in de omgeving Voorstander van 50
meterbad Kijk ook eens naar de baden in duitsland
Er moet wel iets komen voor recriatie . glijbaan of bubbels zekjer als het ingepast
kan worden. oal nu in de Berkel is goed . pas zoiets in een nieuw b ad .
Er zijn in Horst aan de Maas nog andere voorzieningen met recreatiebaden die ook
voor inwoners toegankelijk zijn (centerparcs en schatberg)
Voorkeur voor wedstrijdbad en de mogelijkheid om zwemonderwijs te geven .
Uiteraard genereert het bad extra inkomsten met een apart recreatiebad, echter
kost de aanleg van een dergelijk bad ook meer geld wat zich terug zal moeten
verdienen. Ik vind dat dit geen taak is voor de overheid, er is in HadM keuze genoeg
om recreatief te gaan zwemmen. En uiteindelijk kan men er zelfs voor kiezen om
recreatief in hetzelfde bad te gaan zwemmen als het wedstrijdbad!
Ik ga nooit zwemmen
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Ik weet te weinig over de materie van zwembad, gebruik en exploitatie. Daarom
geef ik hier geen mening over
Ik zwem nooit
In America en Sevenum liggen goede recreatieve zwembaden. Waarom voor de
Kern Horst nog een zwembad met recreatieve mogelijkheden? Als verenigingen
kunnen funktioneren en inwoners 'recreatief' baantje kunnen trekken ontstaat een
bad wellke hierop toegerust is. Wil je een leuke zwemmiddag beleven hebben we
en in sevenum en in america 2 baden met voorzieningen welke in de Berkel niet
aanwezig zijn.
Weet wel dat er voldoende recreatiebaden zijn in onze gemeente:
Loohorst,Meerdal,Schatberg. Wel dient er voorziening te blijven voor het
zwemonderwijs, ieder kind dient te leren zwemmen. Wedstrijdbad is mooi als
vereniging dit kan betalen net zoals ook de voetbalclub of andere (sport)vereniging
zelfstandigheid moet aantonen en financieel 'broek kan ophouden'. Dus
wedstrijdbad waar gemeenschapsgeld naar toe gaat is verplicht om voor
zwemonderwijs tegen acceptabele prijs te leveren.
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