Zwembad ‘De Berkel’
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Zwembad ‘De Berkel’ is bezig met het bepalen van haar toekomst.
1 Wat vind je van de volgende stellingen?

1.1 'Zwembad De Berkel moet koste wat kost
blijven bestaan'
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Vervangen door regio 50M bad en dan niet midden in dorp maar aan de rand van het dorp of
op een industrieterrein zodat alles niet zo duur hoeft te zijn.
Niet kostendekkend dan verkopen
Niet koste wat kost maar mag er wel wat op bezuinigen.
Niet kost wat kost. Er zijn ook recreatieparken waar gezwommen kan worden, maak daar een
deal mee. Ouders gaan sowieso altijd met de auto naar de zwemlessen van hun kinderen. Een
paar kilometer doorrijden maakt dan ook niet meer uit.
Maar de entree prijzen, moeten niet hoger worden
Koste wat kost? Het zou fijn zijn maar niet ten koste van alles
Groot regionaal zwemcentrum.
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1.2 'Ik heb er geen moeite mee als zwembad
De Berkel wordt gekocht door een
commercieel bedrijf'
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Wat gaat een kaartje dan kosten, kan iedereen dan nog lekker gaan zwemmen.
Mee eens, als de kosten niet al te veel stijgen.
Ik weet niet wat dit betekent voor de verenigingen en de mogelijkheid tot vrij zwemmen.
Dan wordt het duurder
Dan kan het net zo goed wel verdwijnen omdat er dan voldoende andere baden zijn
(centerparcs, schatberg, etc.)
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Met meerdere gemeente in de regio bekijkt de gemeente Horst aan de Maas of het
ontwikkelen van een groot regionaal zwembad haalbaar is.

2 Wat vind je van dit initiatief?
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Zwembad de Berkel is prima
Zeer slecht, omdat het geld in deze tijd wel voor andere zaken gebruikt kan worden.
Waarom weer een gezamenlijk initiatief? Heeft men niks geleerd van de Floriade? Men moet
het doen met de dingen die men heeft, zeker nu er bezuinigd moet worden. Laat de
marktwerking dit oplossen maar steek er geen geld in.
Veel zwembaden al in buurgemeenten zoals Venray en Blerick
regionaal wil zeggen (te) ver uit de buurt van de meeste dorpen. Ik vind schoolzwemmen ene
groot goed en dat komt op deze manier in het gedrang.
Mee eens mits er goed openbaar vervoer naar toe is.
Mede afhankelijk van ligging en bereikbaarheid
Leuk zo`n zwembad maar niet voor de zwemlessen
Jongere kinderen mogen niet alleen gaan zwemmen, bezoekersaantallen zullen verminderen,
dus slecht idee
Jammer, omdat het met jonge kinderen niet handig is als er geen zwembad in de directe
omgeving is.
Hoeft niet onderzocht te worden, kost weer een smak geld. Er moet een zwembad blijven
Hoe kunnen kinderen uit bijstandsgezinnen dan bij een zwembad komen. nu lopen of per fiets.
Het moet wel bereikbaar zijn voor iedereen ook met de fiets
Er is in Panningen een prachtig bad
Er is er toch al een in Venray?
Er is al zoveel
De Berkel is net weer helemaal opgeknapt
Ben ik het wel mee eens maar een groot nadeel kan zijn dat de afstanden te groot worden.
Als ie maar in Horst is / blijft

3

3 Stel er wordt gekozen voor een regionaal
zwembad. Wie dient dan de grote trekker
van het regionaal zwembad te zijn?
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Regio noord Limburg
Privatiseren – meerdere malen genoemd
Privatisering, in ieder geval niet de gemeente.
Particulier ondernemer
Particulier initiatief
Particulier
Gezamenlijk
Gemeente en provincie
Gebruik zwembaden Meerdal en Loohorst
Die hart heeft voor t zwembad
Die begaan is met `t zwembad
De zwemvereniging met het bedrijfsleven ook alles schenken net als de
paardensport
De uitbater
De regio waarin het zwembad komt
De gemeente, maar dan in de vorm van Genneper Parken in Eindhoven
De gemeente en de provincie
Dan wordt het een ver van mijn bed show
Centerparcs is zeer blij met extra zwemmers
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4 Hoe ver ben je bereid om te rijden voor een
bezoek aan een regionaal zwembad?
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Voor wie graag zwemt, is geen afstand te ver.
Voor mij is een afstand van 5-10 km geen probleem maar voor de jeugd is het wel een
probleem
Nu de kinderen jong zijn 0-5 km. Als ze wat ouder zijn is verder rijden geen probleem.
Niet
Maak geen gebruik van het zwembad
Maak er geen gebruik van
Legt er aan, of het ook een overdekt bad bij is
Ik zwem zelf echt niet meer
Ik zwem eigenlijk nooit
Ik ga toch nooit zwemmende koers
Helemaal niet
Hebben geen auto
Geen interesse in en zwembad
Geen zwembad
Geen auto – meerdere malen genoemd
Eigen zwembad houden
Bij een goed/gezellig buitenzwembad bereid om verder te rijden
Ben geen waterrat" "
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