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Geachte commissieleden, 

 

Als bestuur van onze zwemclub uit Heiloo hebben wij acte de présence gegeven bij het 

politiek café op 5 maart 2014 in het Fletcher Hotel en hebben wij gebruik gemaakt van de 

inloopspreekuren van de politieke partijen  voorafgaande aan de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

Wij vonden het bijzonder spijtig dat in het afgelopen jaar 2013 in de gemeenteraad de keuze 

was gevallen om niet verder met aangrenzende gemeenten  verder te overleggen om te 

komen tot een regionaal overdekt zwembad.  De voorzitter van onze club was bij terugkomst 

van zijn vakantie vorig jaar te laat om bij de besluitvormende vergadering middels  een 

inspreekbeurt te pleiten voor een dergelijk zwembad. 

Uit de eerdergenoemde contacten met vertegenwoordigers van de politieke partijen uit 

Heiloo bleek ons dat er nog steeds bij de meeste partijen positieve gevoelens waren om  de 

discussie omtrent een regionaal zwembad nieuw leven in te blazen. De gevoelens werden 

gevoed door een aantal door ons aangedragen argumenten; 



1.  Wij, als zwemclub trainen elke maandag in het overdekt zwembad “de Beeck ”  in 

Bergen. Vanaf september tot en met de maand  april. De maanden mei en juni 

zouden wij  dan in  onze “thuisbasis”  “het Baafje”  te Heiloo zwemmen. De trainingen 

in “Het Baafje” zijn echter tot een minimum beperkt.  Het water in de maand mei is 

van een dermate temperatuur dat het niet verantwoord is om de leden daarin te laten 

zwemmen.  Met name voor de allerkleinste is dat zeker niet verantwoord. Doordat  

Pinksteren in de maand juni valt , blijven er slechts vier maandagen over .  Met andere 

woorden er kan slechts  voor vier uur per jaar in Heiloo getraind worden. 

 

2. Doordat  het schoolzwemmen in de gemeente Heiloo jammer genoeg tot het 

verleden behoort,  wordt de leemte die daardoor ontstaat deels opgevangen door 

onze zwemclub. Toch blijkt de zwemvaardigheid  van het gemiddelde kind terug te 

lopen. Op zeer jonge leeftijd worden de zwemdiploma’s gehaald en daarna worden 

de aangeleerde vaardigheden niet meer onderhouden.  

 

3. Het gestelde onder punt 2 werd significant duidelijk  tijdens de lessen in het kader 

van sport@school  gegeven in “het Baafje” door onze trainsters.  Enkele kinderen,  die 

toch in het bezit van hun zwemdiploma waren,  werden uit het water gehaald omdat 

het niet verder verantwoord was, omdat zij de zwemkunst niet onder controle 

hadden. 

 

4. Wij voelen ons verder als zwemclub erg achtergesteld ten opzichte van  zwemclubs in 

de ons omringende gemeenten. Gemeente Alkmaar met een bewonersaantal  van 

ongeveer 100.000 heeft de beschikking over twee zwembaden. De gemeente 

Heerhugowaard met een bewonersaantal van 55.000  heeft de beschikking over een 

prachtig zwembad. De gemeente Langedijk eveneens. 

 

5. Daar zowel de gemeente Bergen als de gemeente Castricum discussiëren over het 

voort bestaand van respectievelijk het zwembad “de Beeck” en  “de Witte Brug”  is het 

ons inziens een geschikt moment om het onderwerp van een regionaal zwembad 

wederom op te pakken. Voor een gezamenlijk optreden voor de gemeenten  “B(U)C 

H”  met een inwonertal van een kleine 100.000  inwoners moet een overdekt 

zwembad te realiseren zijn. 

 

6. Met een nieuw zwembad wat milieuvriendelijker en energiezuiniger van opzet  is,  

zullen de kosten m.b.t. exploitatie t.o.v. de kosten van de huidige gedateerde 

zwembaden duidelijk voordeliger uitpakken. 

  



7. Tijdens de verkiezingen bleek ons  dat de gemeente Heiloo een bijzonder hoog aantal 

stemgerechtigden heeft,  hetgeen betekent dat de gemiddelde leeftijd van onze 

inwoners meer dan gemiddeld is.  Voor dat overgrote deel van onze bevolking is 

zwemmen een activiteit die tot hoge leeftijd beoefend kan worden. Belangrijk is dan 

ook dat een zwembad 365 dagen per jaar voor een groot deel van het etmaal ter 

beschikking staat van onze inwoners.  

 

8. Verder voelen wij ons als zwemclub achtergesteld ten opzichte van de overige 

sportclubs in Heiloo, welke beschikken over riante accommodaties.  Als zwemclub in 

Heiloo worden wij vaak geconfronteerd met  de opmerking; “ Waar zwemmen jullie 

dan? “  Daarop moeten wij dan antwoorden in  “Bergen” en in het zwembad in Bergen 

krijgen wij dan de vraag waarom wij als zwemclub uit Heiloo in Bergen zwemmen.  

Ons voortbestaan als zwemclub is duidelijk in geding. 

 

Wij hopen dat u als commissie maatschappelijke zaken genoemde argumenten serieus 

neemt en dat u ons de ruimte geeft om op 14 april 2014 u te mogen toespreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van `de Spetters` 


