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Na een eerste lezing van het haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw zwembad en de
onderzoeksrapportage nieuwe zwemvoorziening, wil de sportraad, min of meer op eigen
initiatief, u ook in deze kwestie adviseren.
De sportraad kan, gelezen de rapportage, zich geheel vinden in de locatiekeuze “de
Middenweg” voor de bouw van de nieuwe zwemvoorziening voor het Land van Heusden en
Altena.
Aan belangrijke uitgangspunten, zoals goede bereikbaarheid voor valide en mindervalide
zwemmers, zwemverenigingen en overige bezoekers, is daarmee voldaan.
Gelet op het feit dat het geven van zwemlessen een van de programmatische peilers vormt
voor de te bouwen zwemvoorziening is het aan te bevelen dat het zwembad gecombineerd
wordt met een ruimte van waaruit de ouders hun zwemmende kinderen kunnen gade slaan.
Een combinatie met horeca, zij het op beperkte schaal, ligt voor de hand, mede gezien het
gebruik van het bad door andere sportverenigingen.
De sportraad adviseert verder om het therapiebad direct bij de nieuwbouw te betrekken.
De realisering van een therapiebad bij het nieuw te bouwen complex biedt voor thuiswonende
mensen met een beperking de mogelijkheid om in hun afhankelijkheid “dicht(er) bij huis”
gebruik te maken van een dergelijke voorziening.
Ook kan door de koppeling van een therapiebad met een algemeen zwembad de integratie
van mensen met een beperking in de samenleving bevorderd worden.
Gaarne zullen we ons, desgewenst, verder verdiepen in deze kwestie.
Woudrichem,
November 2008.

