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College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
Onze ref: 2017-07-14 
Betreft: advies nav nieuwbouw zwembad 
Datum: 19 juli 2017 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
In deze brief willen we graag onze reactie geven op het document “Nieuwbouw Zwembad”.  
Als Adviesraad zijn wij verheugd dat de Gemeente Rijssen Holten zorgvuldig kijkt naar de 
bouw van een nieuw zwembad en eventuele sporthal in de gemeente Rijssen-Holten. 
 
De ASD adviseert om de volgende punten goed uit te werken: 

1. Toegankelijkheid voor alle inwoners met of zonder beperking (ook visueel) voor zowel 
het zwembad als de eventuele sporthal. 

2. Onderzoeken of renovatie van het 50 meter buitenbad en een spraybad toekomst 
heeft: 

a. Het nieuwe binnenrecreatiebad kan op die momenten wanneer het buitenbad 
geopend is dienst doen als poedelbadje (voor de jeugd die nog niet in het grote 
bad durft en te groot voor het spraybad) 

b. Spraybad is voor de jongsten een mooie gelegenheid om te leren omgaan met 
water, veel te bewegen en een trekpleister voor gezinnen. 

c. Let wel in dit geval advies het spraybad niet te ver van het poedelbad i.v.m. 
gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden en ouders die op hun kroost 
willen letten. 

3. Renovatie van het 50 meterbad zodat op hete dagen voldoende capaciteit is zonder al 
te veel toeters en bellen: 

a. Geen familieglijbaan of klimwand i.v.m. veiligheid en dan weer afnemende 
capaciteit 

b. wel de springplanken behouden 
4. In de mogelijkheid voorzien dat in de toekomst schoolzwemmen ook een rol kan 

spelen om de volgende moverende redenen: 
a. Gezinnen die amper de zwemlessen kunnen betalen toch de mogelijkheid 

bieden om hun kinderen te leren zwemmen. 
b. Nadat een kind al een zwemdiploma heeft gehaald meer zwemervaring op te 

doen.  
c. Bij onvoldoende capaciteit zou men kunnen overwegen per trimester te werken 

en zo groepen met schoolzwemmen en schoolgym elkaar af te lossen in de 
verschillende hallen bij combinatie van zwembad en sporthal op één locatie. 

5. De hoogte van de nieuw te bouwen sporthal voldoende hoog maken zodat in de 
toekomst alle grote sportverenigingen op alle niveaus hier competitie kunnen spelen. 
Vergeet ook niet te kijken bij zo’n nieuwe hal of de turn- en gymnastiekverenigingen 
hier wedstrijden zouden willen uitvoeren (zijn nu uitgesloten in de plannen) 
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6. De eventuele nieuwbouw van de sporthal bouwen in de gevraagde grootte die de 
gemeente voor ogen heeft om de volgende moverende redenen: 

a. Op dit moment worden trainingen van recreanten en senioren vaak na de 
trainingen van de competitie- en jeugdteams gepland 

b. Veel ouderen zijn gestopt met trainen omdat zij de volgende dag weer vroeg op 
moeten (bewegingsmotief) 

c. Alleenstaande personen die nu niet meer in clubverband trainen en contact met 
anderen is verminderd door de late uren. (eenzaamheidsbestrijding) 

7. Bij nieuwbouw sporthal bij het zwembad de mogelijkheden onderzoeken of het 
vervoersplan een rol kan spelen in de grotere afstand die leerlingen moeten afleggen 
t.o.v. de huidige sportvoorzieningen. 

8. Horeca niet op de perrons te laten plaatsvinden om de volgende moverende reden: 
a. Voorkom uitglijden en vallen door vette substantie die op de vloeren terecht 

komt 
b. Niet iedereen kan horeca consumpties kopen, iedereen komt om te zwemmen, 

spelen en traktaties kunnen na afloop genuttigd worden. 
 

 

Wanneer u nog vragen heeft hierover, wij zijn altijd bereid hierover van gedachten te wisselen 

De ASD wenst u veel wijsheid toe in de te nemen besluiten rondom deze ingewikkelde 
kwestie en een goede investerings- en exploitatie begroting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


