Huizen, 1 februari 2021.
Betreft: schriftelijke vragen over de opening van zwembad Sijsjesberg.

Geacht college,
Nu de overdekte zwembaden in het kader van de coronamaatregelen gesloten zijn, mogen de
openluchtzwembaden die wel geopend zijn, zich een ongekende populariteit verheugen. Het De
Mirandabad in Amsterdam mocht de afgelopen maanden dagelijks 500 tot 600 zwemmers - geheel
corona-proof - ontvangen. Vanuit grote delen van het land reizen zwemmers naar Amsterdam om
daar hun baantjes te trekken. Vanwege de grote belangstelling is ook het Noorderparkbad in
Amsterdam geopend en tal van andere gemeenten zoals Alphen aan de Rijn, Den Helder, Dronten
hebben hun buitenbaden weer geopend of zijn dat van plan. Openstelling van zwembad Sijsjesberg
was in de afgelopen maanden vanwege de vernieuwbouw van entree en kleedruimten natuurlijk niet
mogelijk. De planning is echter dat in maart de bouwwerkzaamheden voltooid zijn.
Gelet op het bepaalde in artikel 47 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, doe ik u hierbij de volgende schriftelijke vragen toekomen:
1. Is het college met mij van mening dat de zwemsport een belangrijke vorm van bewegen is
die ook tot op hoge leeftijd beoefend kan worden?
2. Deel het college mijn mening dat - juist in deze tijd - voldoende beweging een belangrijk is
voor de volksgezondheid?
3. Heeft het college kennis genomen dat in een aantal gemeenten de openluchtzwembaden
open zijn gebleven, dan wel recent geopend zijn en dat deze voorzien in een aanzienlijke
behoefte?
4. Is het college bereid voorbereidingen te treffen zodat zodra de vernieuwbouw van entree en
kleedruimten is voltooid, het zwembad Sijsjesberg opengesteld kan worden voor het
publiek?
Graag zo mogelijk een schriftelijk antwoord op deze vragen tijdig voorafgaand aan de
raadsvergadering van 11 februari a.s.. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan graag mondeling
antwoord in die raadsvergadering.

Met vriendelijke groet,

Marian van den Berge
Raadslid GroenLinks.

