
Zwemmen in Culemborg? Kunnen we het samen leuk houden?! 
 
Onlangs heeft de gemeenteraad besloten een onderzoek te starten naar de vervanging van het bestaande zwembad 
door een ‘2521-bad’. Daarvoor is een budget ter beschikking gesteld van 395.000 Euro. Hoewel soms wordt 
gesuggereerd dat alles al besloten is, moet de (nieuwe) gemeenteraad die beslissing nog nemen, op zijn vroegst in 
april 2014  
 
Als ouders van lessende kinderen en recreatieve zwemmers hebben we geprobeerd de beweegredenen naar boven 
te halen voor de vervanging van het zwembad, maar dat blijkt niet gemakkelijk; een helder plaatje met duidelijke 
kosten/baten en een inventarisatie van behoeften van de verschillende doelgroepen lijkt er bij de gemeente niet te 
zijn. Er wordt verwezen naar Facebook en de website van de zwemvereniging de Meer (mede-initiatiefnemer van het 
nieuwe zwembad). 
 
We maken ons zorgen over de toekomst van een goede zwemvoorziening in Culemborg en pleiten voor een 
zorgvuldig en goed overwogen besluit ten gunste van alle Culemborgers. Omdat tot nu toe vooral zwemverenigingen 
betrokken zijn bij de veranderingen, hebben we besloten iedereen te betrekken met deze enquête. We hopen van ú 
te horen wat u verwacht van de nieuwe zwemvoorziening. We zouden het fijn vinden als u de tijd neemt deze in te 
vullen. Voor vragen/opmerkingen kunt u mailen naar: zwemmeninculemborg@hotmail.com. 
 
Waarom bezoekt u het zwembad? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 zwemles 
 Jip-zwemmen 
 50-plus/fifty-fit 
 recreatief zwemmen 

door de week 
 recreatief zwemmen 

weekend 

 lunch zwemmen 
 volwassen zwemmen 

(’s avonds) 
 ontbijtzwemmen 
 sportief zwemmen (in 

verenigingsverband) 

 waterpolo (in 
verenigingsverband) 

 ouder/ 
peuterzwemmen 

 gezinszwemmen 
 duiken (in 

verenigingsverband) 
 
Hoe vaak bezoekt u het zwembad? 

 1 keer per week  1-3 keer per week  >3 per week 
 
Welke zwemfaciliteiten gebruikt u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 peuter-/warmbad  
 grote bad 

 sauna/turksstoombad 
 warm water straal 

 bubbelbad 
 zonneweide 

 
Hebt u naar uw gevoel voldoende informatie over het nieuwe zwembad 

 ja  
 nee, geen informatie 
 nee, eenzijdige informatie 
 nee, slechte informatie (overgeschreven persberichten)  

 

Heeft u op basis van de beschikbare informatie er vertrouwen in dat het nieuwe zwembad afdoende in uw 
zwemwensen zal voorzien? 

 ja, omdat ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 nee, i.v.m. zwemlessen 
 nee, i.v.m. diepte van nieuwe zwembad (2 m) 
 nee, i.v.m. wegvallen van warm (peuter)bad 

 nee, omdat …………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Indien u hierboven met ‘Nee’ heeft geantwoord, wat zou u nodig hebben om dit vertrouwen wel te krijgen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat vindt u belangrijk aan een nieuwe zwemvoorziening? Heeft u aanvullende opmerkingen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Optioneel: 
Naam:         ………………………………………… Leeftijd:   …… 

Mailadres: ………………………………………… (voor een uitnodiging voor een informatieavond die mogelijk nog zal worden georganiseerd)

  

U kunt deze enquête inleveren bij de receptie van het zwembad 


