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Een nieuw zwembad in Heerlen; een goed plan of niet?
Toponderzoek
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Een nieuw zwembad in Heerlen; een goed plan of niet?
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen spreken de Ouderen Partij Heerlen, SO en
PvdA zich uit voor de komst van een centrumbad in Heerlen. De partijen stellen dat de
centrumfunctie van Heerlen in Parkstad versterkt moet worden en dat een nieuw zwembad in
het centrum daar een grote bijdrage aan zal leveren.

1 Hoe vaak gaat u zwemmen in een zwembad?
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33% antwoordt "Nooit" op vraag "1 Hoe vaak gaat u zwemmen in een zwembad?."

Toelichting
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Ook voor senioren een optimale manier om je ledematen zolang mogelijk in
goede conditie te houden, zodat een beroep op WMO-voorzieningen zolang
mogelijk uitgesteld kan worden
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Gezondheid van alle mensen. Het gaat hier om ouderen die naar de binnenstad
verhuizen en nieg in de gegenheid zijn om naar De Bemden, D’r Pool,
Otterveurdt
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Er is weinig gelegenheid om buiten club- of verenigingsverband op vaste uren
"baantjes te trekken".
Gezien het zeer beperkte aanbod ga ik minder dan dat ik zou willen.
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Als ik mobiel en zin heb.
Ik zou vaker gaan als er een goed en net en betaalbaar zwembad in de buurt
was. Otterveurdt is duur, je kunt er maar enkele uurtjes zwemmen
Ik zwem alleen in combinatie met een saunabezoek aan een thermen. Het is dus
niet een opzichzelfstaand zwembad.
In de zomer kan dit ook dagelijks zijn
Omdat een fatsoendelijk zwembad te ver weg is ben ik niet in staat om elke
week te gaan zwemmen wat ik wel graag zou willen.
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Huidige zwembad is zo druk dat baantjes zwemmen onmogelijk is.
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Als de gemeente Heerlen over een mooi binnenbad zou beschikken, zou ik twee
keer per week gaan
Als er een zwembad in het centrum van Heerlen komt, ben ik zeker van plan om
er een of twee keer per week te gaan zwemmen.
Als er in heerlen een zwembad zou zijn dan zou ik vaker gaan.
Bijna nooit
De kinderen zijn groot en dus maken we nu geen gebruik meer van een
zwembad. Toen de kinderen jong waren, werden vele zwembaden helaas
gesloten. Een groot gemis.
Door een spierziekte zit ik in de rolstoel. Dan zou er al een grote omkleedruimte
moeten zijn, extra verwarmd en een tillift om me in het water te helpen. Als die
voorwaarden er zouden zijn, zou ik het heerlijk vinden om wekelijks te
zwemmen....
Er is geen zwembad in de buurt
Geen zwembad in de buurt
Geen zwembad in Heerlen, ik ben vd fiets afhankelijk!
Ik ben afhankelijk VAN OPENBAAR VERVOER EN dat maakt het allemaal
omslachtig en fysiek link.
Ofschoon ik niet meer zwem, vind ik het toch belangrijk, dat er een nieuw
zwembad komt: 1. omdat er een goede geografische spreiding moet komen; 2.
opdat veel meer
mensen ( jeugd-vooral) kennis kunnen maken met het zwemmen.
Omdat de zwembaden te ver weg zijn voor mij, ook vind ik de zwembaden waar
ik keuze uit heb niet fijn, dus ja, een nieuw zwembad in Heerlen zou fijn zijn
Omdat er geen zwembad is in Heerlen waar ik met de fiets naartoe kan gaan.
Omdat we hier geen zwembad hebben
Te omslachtig om naar Hoesbroek te gaan
Zou wel willen



Hangt af van de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water en de faciliteiten.















Weet niet

1.1 Welk(e) zwembad(en) bezoekt u dan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (44%) op vraag 1.1 Welk(e) zwembad(en) bezoekt u dan? is: "Een
ander zwembad, namelijk:".

Een ander zwembad, namelijk:




























Adelante (2x)
Altijd wisselend
Aquana (2x)
Aquana duitsland
Aquana wurselen
Aquana Würselen, Tongelreep Eindhoven
Bende
Carolus Therme Aken
Carolus Thermen
De Joffer Voerendaal
Duitsland (3x)
Fitness-centrum ZUMUM
Gangelt (3x)
Geleen
Herzogenrath
In Duitsland meerdere
Laco Geleen of in duitsland
Landal green parc vaals
Mondriaan
Niet in Heerlen
Op de camping
Op het werk.
Op vakantie (2x)
Sijben
Südhalle Aachen
Thermae
Thermae valkenburg















Tijdens vakantie's
V d valkhotel
Vakantie
Valke
Van der Valk
Van der Valk Heerlen
Van der Valkmotel in Heerlen
Voerendaal (5x)
Waar ik op vakantie ben
ZUMUM
Zumum, Ten Esschen
Zwembad mondriaan en in duitsland en belgie
Zwembad op de camping

Toelichting







Hydrotherapie voor rug-, schouder- en nekwervels
In de zee of natuurbad
In de zomer regelmatig naar Gangelt. Voorts naar de Carolus Thermen in Aken.
Kortbij...
Net over de grens betaalbaar en leuk
Nvt

2 ‘Alle basisschoolkinderen moeten op school zwemles
krijgen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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92% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Alle basisschoolkinderen moeten op school zwemles krijgen’,
3% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (64%).
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Dit heeft met de veiligheid te maken.
Heel belangrijk in zo’n waterland als Nederland... En indien het mogelijk is..
Voor 20-30 jaar terug kon het toch ook..
toen waren de klassen 2-1,5 x zo groot
Het is van algemene bekendheid dat kinderen veel te weinig aan sport doen en op
scholen komt dat ook te weinig aan bod. Dit in tegenstelling tot 20 en meer jaren
geleden. Dit gaat in de ontwikkeling en ook op latere leeftijd zeker problemen
geven. Vraag het aan artsen en fysiotherapeuten. Zwemmen is een ideale sport om
alles van je lichaam goed te ontwikkelen en in conditie te houden. Zeker ook
kinderen die beneden de armoedegrens opgroeien zullen daar enorm mee geholpen
worden en dan spreken we toch wel over circa 10% van de Heerlense jeugd.
Jong geleerd is oud al of niet gedaan.

Behalve dat ze een noodzakelijke vaardigheid leren, zien ze elkaar in een andere
omgeving
Echter wel doordacht. Dus gelijk van der Valk in Heerlen de combi van hotelgasten
en mensen van buitenaf. Zie je ook bij Hof van Domburg in Domburg, gasten van het
park kunnen gratis zwemmen. Maar er kunnen ook mensen van buitenaf tegen een
vergoeding terecht. Dus voor gemeente Heerlen of meerdere gemeentes, minimale
financiële bijdrage. En een combi met hotel v/d Valk, Kinderstad, fysio, een
sportschool of een sauna. En biedt wat extra's bijv. sauna, jacuzzi, sportruimte,
ruime openingstijden/dagen, enz. Echter wel proberen in de buurt van het centrum
van de stad Heerlen, zodat ook ouderen het gemakkelijk kunnen bereiken. Let op,
dat er ruimte is bij het grote bad. Want ik merk dat bij de baden met een groot/diep
bad, deze vaker zijn afgehuurd voor duikersverenigingen, waterpolo, afzwemmen,
enz.
In ieder geval ; de basis vaardigheden

Neutraal



Zwemmen hoort in ons land bij de basisvaardigheden. Voor werkende ouders is het
heel lastig om met hun kind op zwemles te gaan, daarom kan hier een taak voor de
school ligge.



Als het op basisscholen gebeurt moet het in de onderbouw omdat er anders al veel
kinderen een diploma hebben.
Leren zwemmen vind ik de verantwoordelijkheid van de ouders, maar voor hen die
het niet kunnen betalen of culturen waar het niet gewoon is om zwemles te nemen
(bijv. vluchtelingen) vind ik het goed als er, zoals nu volgens mij ook al gebeurt,
zwemles wordt aangeboden na schooltijd.
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Als je een een waterrijk gebied woonachtig bent zou ik het er mee eens zijn
Ik heb vroeger schoolzwemmen gehad en het was een ramp, te veel kinderen
tegelijk, nooit een diploma gehaald, ben alsnog als 12-jarige op privé les moeten
gaan

3 In hoeverre bent u het eens met de stelling van de partijen
OPH, SP en PvdA dat Heerlen een nieuw zwembad in het
centrum van Heerlen moet krijgen?
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=219)
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61% is het (zeer) eens met stelling 3 In hoeverre bent u het eens met de stelling van de partijen OPH,
SP en PvdA dat Heerlen een nieuw zwembad in het centrum van Heerlen moet krijgen?, 15% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (38%).
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Bevorderd de leefbaarheid in het centrum
Een must in een flinke stad.
Het zwembad heeft een sociale functie en zwemmen is simpelweg supergezond.
Het is goed voor je spieren, hart en longen.Ook werkt het geestelijk ontspannend.
Hoort bij de algemene openbare voorzieningen en verhoogt de aantrekkelijkheid
als woongemeente. Heerlen moet wat dat betreft alle registers open trekkenZ
Is er ooit sprake geweest dat het sportfondsenbad nooit voldaan heeft in de
binnenstad. Volgens mij. Gevoel was dit druk bezocht...
Natuurlijk omdat dit handig is.
Gezien de vergrijzing, is dit zelfs van algemeen belang.
Telkens als er gemeenteraadsverkiezingen zijn worden door diversen partijen ( o.a.
de SP ) de wensen van een nieuw zwembad in diverse programma`s opgenomen!
Na de verkiezingen is het weer 4 jaar wachten!!
Denk dat dat beter voor Heerlen is, dan bv ALWEER kantoren of wat voor een
bouwwerken dan ook, Heerlen staat overvol met leegstaande panden. Een
zwembad levert tenminste nog geld op
Een extra bezwarende omstandigheid is dan het parkeren in het centrum van
Heerlen.
Een bijkomend voordeel is het goede openbaar vervoer in de stad.
Hebben ze een aantal jaren geroepen maar nog steeds niks
Het centrum van elke stad zou een zwembad moeten hebben om meer bezoekers
te trekken.
Hoeft niet in het centrum van Heerlen te zijn. Ergens in parkstad zou al fijn zijn.
Veertig jaar geleden had ieder dorp(een beetje overdreven) geld voor een
zwembad. Nu heeft Heerlen dat niet meer.

Neutraal



Zwemmen behoort tot de basisvaardigheden van een kind en bovendien in veel
gevallen een prima therapeutisch middel voor ouderen, mensen met beperking etc.
En met een zwembad in het centrum wordt de drempel een zwembad te bezoeken
verlaagd.



Er zijn wel andere dingen n nodig in Heerlen dan alleen maar een zwembad en dan
ook nog in het centrum
Als dat per se moet dan liever BUITEN het centrum.
Het moet wel rendabel zijn en niet ten koste gaan van het bestaande zwembad in
Heerlen, tenzij er één groot nieuw zwembad komt.
Of een zwembad in Heerlen, Landgraaf of Hoensbroek ligt is niet zo’n issue. Wel zijn
belangrijk: toegankelijkheid, vrij parkeren en voorzieningen, veiligheid!
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Doe maar niet in het centrum, maar iets daar buiten. In het centrum is het voor de
gemiddelde inwoner niet te betalen gezien de wanstaltig hoge parkeerkosten.
Door parkeerkosten zal t niet aantrekkelijk zijn.
Geld verspilling vroeger gingen we met de bus of fiets naar Hoensbroek nu maar
Hoensbroek is ook Heerlen .en er zijn weinigen kinderen
In centrum is het mogelijk parkeren (of je moet betalen). Hoensbroek is ook
Heerlen. Daar is zwembad en gratis voldoende parkeerruimte.
Verkiezings prietpraat! Sinds wanneer is het zwembad Terworm en het
Sportfondsbad reeds weg uit het centrum?
Waarom in het centrum? denk aan parkeren met wel/niet betalen. Geschikter is
aan de rand van het centrum met meerdere faciliteiten.
Het centrum van heerlen is niet geschikt om een zwembad te faciliteren. zeker
gezien de parkeertarieven, beter is dit buiten heerlen te doen
Zorgen dat Otterveurdt in Hoensbroek dit allemaal kan dragen door wellicht
verbouwing...
Centrum Heerlen klinkt leuk maar maakt zwemmen extra duur door ov of
parkeerkosten.
Het is verstandig om dit in Parkstad verband te onderzoeken wat verstandig is.
Waarom eerst tegenstemmen en nu voor. Dit lijkt op zieltjes winnen
Zwembad Otterveurdt wordt amper bezocht.

3.1 Kunt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?
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79% antwoordt "Ja" op vraag "3.1 Kunt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten?."
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Afhankelijk van ligging
Als er in Heerlen een zwembad zou zijn, zou ik zeker vaker zwemmen gaan.
Als je ouder wordt wil je je minder gaan verplaatsen. Dus leuk Otterveurdt, De Bende, Bronspot
en d'r Pool, maar te ver weg!
Belangrijk voor de ontwikkeling
Bereikbaarheid
Beter en makkelijker voor de scholen in Heerlen
Betere bereikbaarheid
Bewoners in Heerlen centrum/zuid zijn afhankelijk van voorzieningen uit de buit omtrent
zwemmen.
Centraal gelegen en makkelijk toegankelijk voor iedere beurs.
Centrum ongeschikt. Hangt overigens af van aantal zwembaden elders in parkstad en van de
financien van Heerlen.
Dan zou ik weer gaan zwemmen, kan er met de fiets naar toe
De afstand is voor sommige ouders niet te bereizen met het openbaar vervoer in tijd en/of
kosten
De exploitatie van zwembaden is een kostbare zaak. Daarom moet optimaal van bestaande
faciliteiten gebruik worden gemaakt. Deze hebben nu al vaak problemen met de exploitatie, dus
waarom er nog meer probleemgevallen bij maken. Benut bij voorbeeld ook bestaande
particuliere voorzieningen zoals bij motel de Valk. Voor andere activiteiten is men ook wel
bereid om enige afstand af te leggen. Voor zwemmen kan dat ook wel.
De gemeente heeft al een zwembad
Denk dat ik dan vaker ga zwemmen
Denk niet dat er plaats is
Denk niet genoeg aanbod voor een zwembad erbij
Dit hoort bij de basis
Doe maar niet in het centrum, maar iets daar buiten. In het centrum is het voor de gemiddelde
inwoner niet te betalen gezien de wanstaltig hoge parkeerkosten.








































Door bijvoorbeeld zwemmen of een andere sportivitiet in het centrum te fasciliteren bevorderd
de leefbaarheid. zwemmen in het centrum te fasciliteren
Een te grote investering voor een beperkt aantal mensen.
Een mooier en warmer zwembad. Niet alleen diep maar ook bijv 1,40
Een stad als Heerlen heeft, naast Otterveurdt in Hoensbroek, een zwembad nodig in 'Heelrlen
Zuid'.
Een stad als Heerlen hoort gewoon een zwembad binnen zijn oorspronkelijke stadsgrenzen te
hebben.
Een stad die echt ‘stad’ wil zijn heeft een eigen zwembad nodig. Het is toch niet van deze tijd dat
we om te zwemmen of voor zwemles zo ver moeten reizen.
Een stad met bijna 100.000 inwoners behoort een zwembad te hebben.
Een stad met inwonertal als Heerlen verdient een zwembad omdat er een brede doelgroep
bestaat.
Een stad van dit formaat hoort een fatsoenlijk zwembad te hebben
Een zwembad gelegen in het centrum is goed voor de stad.
Een zwembad hoeft niet in het centrum te liggen. liever er buiten
Een zwembad hoort in een grote stad - wel rekeningen houden met de omringende zwembaden
Een zwembad hoort ook voor ouderen tot een primaire faciliteit die nu NIET in centrum van
Heerlen aanwezig is
Een zwembad in Heerlen Centrum is een must
En stad moet omwille van gezondheid en welzijn van haar burgers investeren in sportfaciliteiten
Er is al een zwembad Otterveurd
Er is een mooi zwembad in hoensbroek
Er is te weinig zwemactiviteit in de buurten nabij heerlen.
Er liggen een aantal zwembaden in de omgeving die goed bereikbaar zijn.
Er ligt andere prioriteit voor het centrum m.i
Er moet een functionerend zwembad zijn in Parkstad. Of meerdere zwembaden levensvatbaar
zijn, is daarbij een vraag.
Er staat al genoeg leeg.
Er zijn al zwembaden in Hoensbrioek, Landgraaf en kerkrade
Genoeg klanten en draagt bij aan de gezondheid van de bewoners.
Gestopt met zwemmen na weghalen sportfondsenbad t loon, andere bden te ver
Gezien de verkeersdrukte mag dit ook aan de rand van het centrum
Gezondheid ontzettend belangrijk vee
Goed voor iedereen, jong en oud
Gratis parkeren is een.must
Groe gemeente en heeft geen zwembad .
Groot binnen zwembad met wedstrijd afmetingen op deplaats van de Plu
Heel graag
Heerlen heeft al een zwembad: otterveurdt. In centrum sowieso geen goed idee ivm
parkeerproblematiek
Heerlen heeft een regionale functie dus zwembad zou dan eerder centraal in Parkstad mieten
komen
Heerlen heeft een zwembad in het centrum nodig
Heerlen heeft een zwembad in Hoensbroek. Hoensbroek maakt deel uit van Heerlen. Daarom
geen nieuwe kosten maken voor een tweede zwembad.
Heerlen is een centrumgemeente en een (eenvoudig) zwembad hoort daarbij.
Heerlen verdient een centrumbad en heeft er ook behoefte aan.







































Het "oude" Sportfondsenbad was een zwegen voor Heerlen. Niet alleen voor het
schoolzwemmen. Tev4ens was het oude zwembad Ter Worm een geweldig bad, waar ik in de
zomer iedere dag verbleef.
Het aanbod van zwembaden is voor Centrum Heerlen in km veel te ver
Het centrum moet mensen van buiten Heerlen aantrekken, een zwembad in het centrum
versterkt de aantrekkingskracht niet
Het centrum van heerlen is niet geschikt om een zwembad te faciliteren. zeker gezien de
parkeertarieven, beter is dit buiten heerlen te doen
Het is een grote fout geweest om het sportfondsenbad te sluiten. Een zwembad in het centrum
hebben we nodig
Het is heel vreemd dat Heerlen geen zembad heeft
Het ontbreekt aan een zwembad in de omgeving
Het was er altijd al en daar is nooit iets voor teruggekomen
Het zou voor mij dichterbij zijn, beter bereikbaar
Het zwembad hoort zich te bevinden in de nabijheid van het centrum
Het zwembad is toch niet voor niets gesloten, een zwembad voor de Gemeente Heerlen is
voldoende
Hoe definieert u centrum. Parkeren in het centrum is een ramp en duur.
Hoe groot is centrum?
Hoeft niet in het centrum van Heerlen te zijn. Ergens in Parkstad zou al fijn zijn.
Hoeft voor mij niet per se in het centrum te liggen.
Hoort bij basiseducatie
Iedere zichzelf respecterende stad heeft een zwembad
Ik ben niet goed op de hoogte. Is er überhaupt marktonderzoek is gedaan of een zwembad in het
centrum gewenst is.
Ik heb geen idee waar die stelling op gebaseerd is. Is er onderzoek gedaan naar behoefte onder
inwoners? Ik sta er neutraal tegenover omdat ik het prima vind als er een ruime behoefte aan
blijkt, maar zal er zelf geen gebruik van maken.
Ik houd van zwemmen maar vind het een nadeel dat ik er ver voor moet reizen, ik moet dit
namelijk doen met het openbaar vervoer
Ik moet er niet aan denken dat er door een beslissing waar ik voor heb gestemd een kind
verdrinkt dus ieder kind heeft recht op zwemles
Ik moet nu de auto pakken
Ik vind een zwembad een soort basisvoorziening, moet er altijd zijn als het even kan.
Ik weet niet of een nieuw zwembad het centrum een goede stimulering geeft.
Ik zie de toegevoegde waarde van een zwembad wel. Voor jong en oud, zonder dat er gereisd
moet worden langer dan 20 min
Ik zwem zelf nooit maar voor de schoolkinderen zou het misschien wel goed zijn.
In de omgeving zijn meerder zwembaden zoals Mosaqua en Otterveurdt.
In heerlen centraal gelegen vind ik belangrijk, maar meteen naast Schunck???
In Heerlen hoort een zwembad
In Hoensbroek (Heerlen-Noord) is een prachtig zwembad met gratis parkeerplaats!
Is een basisvoorziening
Is een basisvoorziening voor de veiligheid en de sportbeöefening van kinderen
Is goed voor iedereen.....bewegen!
Is goed voor kinderen dat ze het leren
Knap Otterveurdt op, dat kost al genoeg.
Korter bij
Landgraaf te oud euterver te duur gulpen te veer poel niet altijd open







































Mag ook in een ander gebied. Niet alles hoeft in het centrum
Niet nodig, indien Otterveurdt gewoon verbouwd wordt.
Of een zwembad in Heerlen, Landgraaf of Hoensbroek ligt is niet zo’n issue. Wel zijn belangrijk:
toegankelijkheid, vrij parkeren en voorzieningen, veiligheid!
Otterveurdt behoort een moderne update te krijgen met een buitenbad. Dat is voor de bewoners
van Hoensbroek en Heerlen een echte oplossing.
Otterveurdt heeft een zeer slechte naam. De overige zwembaden liggen op een "te grote"
afstand van Heerlen Centrum.
Otterveurt is perfect
Parkstad > 250000 mensen en geen goed onderhouden zwembad. Denk ook aan duurzame
inzetbaarheid. Langer werken dus gezond blijven
PErsoonlijk schaar ik het onder de basisvoorzieningen van een stad
Regiobad Parkstad is wenselijker
Schoolzwemmen belangrijk, het moet ook goed bereikbaar zijn. Maar vind t niet het belangrijkste
item bij de verkiezingen.
Schoolzwemmen en ouderen zwemmen
Twee redenen: ik vind de afwezigheid van een zwembad in Heerlen(-centrum) echt een gemis en
op de tweede plaats: waar moeten al die schoolkinderen anders les krijgen?
Vanuit centrum Heerlen naar een zwembad is momenteel te ver, zeker voor (behinderde)
mensen op bijstandsniveau
Voor een grote stad als heerlen zou het goed zijn om een antrekkelijk zwembad te hebben die
ook mensen van buitenaf aantrekt.
Wat een onzin en smijten met geld van ons.
Wat gebeurt er dan met zwembad Otterveurt
Wat zou ik dan weer regelmatig gaan zwemmen, heerlijk
We hebben een zwembad nodig
We hebben Otterveurdt
We missen het gewoon in heerlen
Wij hunkeren al jaaren naar een zwembad
Wij zijn chronisch ziek en wij zouden graag gaan zwemmen maar er is hier geen gelegenheid toe.
Zal zelf wss toch niet meer gaan. Heb er geen loeuke voorstelling van in Heerlen. Te veel volk wat
me niet echt ligt.
Zeker na het nieuws dat winkelcentrum De Plu gesloopt gaat worden, ligt er een enorme kans.
Als je daar een 'Central Park' wilt aanleggen, kan dat in combinatie met zwembad een enorme
trekker voor de binnenstad worden.
Zeker voor de kleinkinderen
Zelf problemen nav diabetes met benen en vid in zwemmen mijn ding
Zie bij vraag 3
Zie eerste vraag en toelichting
Zie hierboven
Zie mijn antwoord op vraag 2. Het is namelijk practisch gezien het best uit te voeren door een
zwembad in het centrum van de stad te bouwen.
Zie toelichting 3.0
Zie toelichting bij 3.
Zie vraag 1
Zie vraag 3
Zo,n stad met zoveel inwoners heeft een zwembad nodig
Zo'n grote gemeente zonder zwembad dat kan toch niet.....
Zwaar verliesgevend.










Zwembaden liggen nu te ver buiten het centrum, waardoor je niet snel naar een zwembad toe
zult gaan. Als er een zwembad in het centrum zou komen, zou dit heel aantrekkelijk zijn. Zowel
voor jongeren als voor ouderen.
Zwemles moet niet te ver weg van kinderen zijn ivm reistijd voor de school
Zwemmen is belangrijk voor jong en oud. Dat het zwembad in het centrum moet komen is
belangrijk voor de vele ouderen die in het centrum wonen.
Zwemmen is een heel gezonde sport, zeker voor ouderen of mensen met beperkingen. Met de
vergrijzing is dit geen overbodige luxe. Mits het goed bereikbaar is en betaalbaar, ook voor
minima
Zwemmen is een sport voor alle leeftijden, dus de moeite waard om in te investeren:
Zwemmen is een zeer gezonde activiteit die erg veel mensen zeer waarderen ter ontspanning of
als fysieke bezigheid.
Zwemmen is gezond en werkt ontspannend
Zwemmen moet en is een gezonde bezigheid en moet voor iedereen dichtbij mogelijk zijn

Toelichting
Ja
















Als een Stad als Brunssum met nog geen 28.000 inwoners een zwembad heeft, dan lijkt
het mij niet meer dan logisch dat Heerlen, naast een zwembad in Hoensbroek ook een
zwembad binnen haar centrum erbij krijgt, bijvoorbeeld op de Molenberg. Vroeger had
Heerlen ook 2 zwembaden: een aan de Valkenburgerweg en het zwembad Terworm.
Alleen het zwembad Hoensbroek is volstrekt onvoldoende; hiermee heeft Heerlen veel te
weinig ambitie zeker met het oog op een aanstaande herindeling die regering, provincie
en gemeente beogen. Wel een Maankwartier, maar geen 2e zwembad : kneuterig.
Door zwemmen of een andere sportieve bezigheid op loopafstand in het centrum mogelijk
te maken wordt de verblijfbaarheid in het centrum meer omgezet in leefbaarheid met
stijgend woongenot.
Één zwembad per gemeente is voldoende
Eerst afwachten hoe het verder gaat met een eventuele fusie
Er is een goed groot zwembad nodig in Heerlen centrum, waar ouderen baantjes kunnen
trekken en oefeningen kunnen doen en schoolkinderen zwemles kunnen krijgen. Dus niet
voor duikverenigingen of wedstrijdzwemmers.
Er is een zwembad-knap dit eventueel op indien nodig
Er zijn meerdere zwembaden in de omgeving dus moet het zwembad in Heerlen
toegevoegde waarde hebben.
Heb ik bij vorige vraag gedaan
Heel belangrijk dat kinderen leren zwemmen.. en ook voor mensen waarvoor het heel
belangrijk het is voor de gezondheid. Ook om conditie op te doen en te onderhouden.. bijv
banen zwemmen.. heel goed voor je spieren en gewrichten te kunnen trainen en voor pijn
verlichting door het water .. DUS ZEER ZEKER NODIG EEN ZWEMBAD IN HEERLEN
Het is al meerder malen beloofd door diverse politieke partijen en ik hoop dat men(de
politieke partijen) nu eens de noodzaak inzie. In het verleden was er een druk bezet en
bezocht zwembad in het centrum. Waarom moest dit verdwijnen. Foute politieke
beslissing.
Het is naar mijn mening een must. Ik vind het belachelijk dat op dit soort dingen wordt
bespaard.Er word veel geld uitgegeven voor dingen die de burgen niet begrijpt en aan
andere dingen, bijvoorbeeld zwembad of scouting wordt bespaard.






In plaats om geld te steken in weer iets nieuws, maak eerst optimaal gebruik van het
bestaande. Er is een zwembad dat geschikt is voor iedereen. Otterveurdt is een mooi
zwembad op een goede locatie waar nog meer bereikt kan worden. in het verleden moest
het sport fondsenbad in Heerlen verdwijnen en nu ineens moet er weer een zwembad
gebouwt worden.
Ophouden met versnippering; kwestie zwembad moet Parkstadbreed worden benaderd
Prima als er een zwembad komt. Niet voor mezelf aangezien ik nooit zwem,ik wandel
liever, maar voor velen erg fijn.
Schreef ik hier boven al.
Sportfondsenbad, Terworm, Simpelveld, De Molt, allen gesloopt in en rondom de
Parkstad. Het aantal m2 zwemwater is enorm afgenomen.
Vanaf de sluiting van het Sportfondsenbad in 1996 praat men al over een nieuw
centrumbad!!
Veel ouderen die de binnenstad intrekken hebben geen vervoer (klein AOWTje) om naar
otterveurdt of D’r Pool en/of Aan de Bemde te gaan.. daarom had het vorige
zwembad nooit mogen verdwijnen uit de binnenstad...
Verkiezingspropaganda
We hebben een goed zwembad, met enige modernisering is dat dus prima, weliswaar niet
in het centrum , maar niet alles kan in het centrum
Zie boven
Zie vraag 3.




N.v.t.
Zie vorige vraag.










Nee

4 ‘Als Heerlen een nieuw zwembad krijgt, moet daar een
buitenzwembad bij’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=217)
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46% is het (zeer) eens met stelling 4 ‘Als Heerlen een nieuw zwembad krijgt, moet daar een
buitenzwembad bij’, 16% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal"
(34%).

Toelichting
Zeer mee
eens












Mee eens






Als je het doet, doe het dan niet voor een zes min , maar meteen voor een ruime
voldoende zodat er een goede oplossing komt en er niet over 5 a 10 jaar opnieuw
de spade in de grond moet: Verkwistend.
Binnenbaden zijn er genoeg in de regio. Waar in de omgeving Parkstad bij mooi
zomerweer een tekort aan is, zijn buitenzwembaden.
Een groot gemis in de zomer als er geen buitenbad is
Het oude sportfondsen bad in Heerlen centrum had een open dak. Bij mooi weer
werd het dak open gerold en bij slecht weer was het dak dicht. Een buitenbad
echter is voor in de zomer erg prettig, maar of dit gerealiseerd kan worden in het
centrum is maar de vraag. Een binnenzwembad zullen velen zeer op prijs stellen.
Ik zwem graag in de buitenlucht, binnen is 't altijd zo warm/benauwd
In heel Parkstad is er geen buitenzwembad, waardoor vele naar Gangelt en
Merkstein gaan zwemmen. Het realiseren en combineren van een zwembad met
buitenbad zou ervoor zorgen dat Heerlen ook mensen van buiten de stad zal
aantrekken.
Lekker zwemmen met de meisjes uit het Zuiden.
Veel te ver weg voor ouderen. En doelgroep waarvoor bij uitstek een zwembad
bijdraagt aan gezondheid en welzijn. Gezien de vergrijzing ook een doelgroep die
niet over het hoofd gezien moet worden
Áls, dan ook maar alles en meteen goed! Maak er dán iets moois van voor jong en
oud, voor zomer en winter. Vergeet daarbij niet ook het standaard 25/50 mtr-bad zónder toeters en bellen- aan te leggen, voor de ouderen die graag baantjes trekken
en nu naar D’r Pool gaan
Dit kan ook worden verwezenlijkt met een verschuifbaar dak.
Het vroegere sportfondsenbad kon open en dicht... met de hedendaagse techniek


Neutraal










Mee
oneens






moet dat toch weer realiseerbaar zijn
Hoeft niet persee maar zou wel heel fijn zijn..
Boeit mij niet zo
Dit is afhankelijk van de plek en mogelijkheden het zou wel fijn zijn.
Een buitenzwembad is voor mij geen vereiste. Misschien een zwembad waarvan het
dak op kan, net zoals het sportfondsenbad had
Er moet niks nog per definitie bij, het hangt af van hoeveel er te besteden is en of
het wel de moeite waard is. Otterveurdt opknappen kan natuurlijk ook, maar men
moet oppassen dat dat misschien niet nog duurder gaat uitvallen.
Kosten zijn te hoog
Laten we eerst maar eens zorgen dat er überhaupt een zwembad komt.
Misschien gelijk vroeger het sportfondsebad, waar men het dak kon openen tijdens
de zomer.
Otterveurt kan door zijn ligging nooit een centrum functie krijgen voor Heerlen
Centrum en Heerlen Zuid
Binnenbad is belangrijker en kan altijd geopend zijn. Om buiten te kunnen
zwemmen zijn er genoeg baden in de omgeving. Bovendien wordt het dan wel erg
kostbaar. Gebruik het geld voor andere doeleinden.
Dat hoeft niet, als in de zomer het dak kan open schuiven. Dat hoeft echt niet zo'n
dure optie te zijn.
Er is slechts korte tijd een temperatuur die hoog genoeg is voor een
buitenzwembad; een ligweide buiten voldoet ook.
Ik zou daar zelf waarschijnlijk niet naar toe gaan, omdat ik banen wil zwemmen. Ten
tweede: ik ben bang dat er voor een zwembad PLUS een buitenbad in Heerlencentrum onvoldoende plaats en dat het dan buiten het centrum komt te liggen.

Zeer mee
oneens




Ik zal in Heerlen nooit in een buitenbad zwemmen, ik moet er niet aan denken.
Maakt het te duur. De inzet moet de sportmogelijkheid voor vrouwen en ouderen
zijn

Weet niet



Ben het eens met VVD, CDA en D66, we moeten in centrumfuncties denken en niet
lokale belangen.
Weet niet of dat gezien klimaat rendabel genoeg is, zijn al genoeg buitenbaden die
het moeilijk hebben. Het vroegere zwembad kon het dak van open.....



De VVD, het CDA en D66 hebben zich tegen het plan voor een nieuw zwembad uitgesproken.
Deze partijen geven onder meer aan dat zij het beter vinden om Otterveurdt in Hoensbroek
een flinke opknapbeurt te geven, waarna dit zwembad een centrumfunctie kan vervullen.

5. 'In plaats van een nieuw zwembad in Heerlen-Centrum te
bouwen, kan men beter Otterveurdt opknappen.'

(n=216)
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46% is het (zeer) oneens met stelling 5, 28% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord
is "Zeer mee oneens" (25%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Goed bereikbaar. De locatie is er al en goede parkeergelegenheid
Hier ben ik helemaal voor! Dit is bij mij om de hoek, het mag uitgebreider worden
dan is ook de entree geen probleem
Tevens een buitenbad met diep gedeelte zoals vroeger terveurd

Mee eens



Is beste oplossing,

Neutraal



Als opknappen inhoudt dat Otterveurdt een buitenzwembad krijgt, dan ben ik het
daarmee eens. Zo niet, dan oneens.
Beide locaties moet nieuw leven ingeblazen worden.
Kan ik niet beoordelen zonder advies van een deskundige
Wat zijn de kosten voor een nieuw zwembad met alle geldende (veiligheids)
voorschriften en gelet op duurzaamheid ( energie etc.)
Dan kan men volgens mij een afweging maken.
Wat zijn bezoekersaantallen?
In Heerlen ook nog een zwembad is luxe, maar echt nodig?
Misschien in een verzorgingstehuis een zwembad aanleggen?
Zie bovenstaande opmerking
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Als dit de oplossing zou zijn, zou deze discussie er niet zijn. Blikbaar is dan het
aanbod te beperkt en bovendien is Otterveurdt niet voor iedereen even makkelijk
bereisbaar.
Beiden moet gebeuren
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Een zwembad in Heerlen lijkt mij eerder een centrumzwembad dan het bad in
Hoensbroek.Ook een opknapbeurt zal niet goedkoop zijn.
Er zijn al genoeg fasciliteiten in de rand buurtgemeenten.
Hoensbroek vind ik niet centraal genoeg
Ik vind dat er een groot buitenbad met ligweide moet komen. In Hoensbroek is hier
veel te weinig plaats voor.
Natuurlijk moet Otterveurdt opgeknapt worden en op het niveau van de laatste
stand der techniek worden gebracht, maar voor heel Heerlen is dit zwembad
ontoereikend. Otterveurdt dient als voorziening voor Heerlen-Noord en
Hoensbroek.
Voor Heerlen- Centrum en -Zuid moet ook een voorziening komen van het zelfde
niveau. Hoe moet anders het zeer gewenste schoolzwemmen van de grond komen?
Opknappen Otterveurdt als recreatiebad en buitenzwembad prima, maar in
centrum een bad voor andere doelgroepen!
Otterveurdt blijft overlast geven, omdat het ver van het centrum af ligt en men daar
z'n gang kan gaan. Te weinig handhaving en desgewenst optreden.
Otterveurdt is al druk genoeg door alle zwem/water verenigingen en zwem
passanten
Otterveurdt ligt ver uit de richting bijvoorbeeld vanuit Heerlerbaan
Waarom moeten wij alweer ergens anders heen is hier in heerlen geen plek????
Zie vorig antwoord. Het kostenplaatje zal wel een probleem opleveren.
Dit bad zal nimmer een centrumfunctie vervullen.
Gezien het aantal inwoners van Heerlen vind ik dat er ook een mogelijkheid moet
worden geboden binnen de plaats zelf. Hoensbroek is voor velen net te ver weg om
even een uurtje te zwemmen en ook veel te druk in het vrije uur zwemmen.
Het één sluit het ander niet uit.
Hoe kan een zwembad dat ver buiten het centrum van Heerlen ligt nu een
centrumfunctie vervullen?! VVD, CDA en D66 zijn nu net de partijen die geen
rekening houden met de inwoners van Heerlen. Een zwembad in het centrum is
rendabel, het zal veel mensen trekken, dit maakt het centrum van Heerlen weer een
stukje aantrekkelijker. Daarnaast bevordert het de volksgezondheid. Beweging voor
jong en oud is immers heel gezond!
Hoensbroek is geen centrumfunctie
Hoensbroek is te ver weg voor veel heerlenaren, ik zie de moeders uit bekkerveld
nog niet op de fiets hun kinderen naar de zwemles brengen, en ik zie de pubers uit
lindeveld nog niet fietsen naar otterveurdt in de zomer. Openbaar vervoer is ook
een slechte verbinding.
Geen optie in mijn ogen, Heerlen heeft een ‘eigen’ zwembad nodig.
Ik ga niet voor mijn plezier naar hoensbroek dus ook niet om te zwemmen
Ik heb absoluut geen zin om in Hoensbroek te gaan zwemmen, het idee alleen al!
Is te ver voor mensen die aan de andere kant van heerlen wonen en die slecht ter
been zijn.
Lekker dicht bij huis kunnen zwemmen, motiveert om te gaan
Onbereikbaar voor vrouwen en ouderen. slechte busverbindingen
Opknappen is ook zeer kostbaar en daarbij zou je nu een zwembad kunnen bouwen
dat veel energiezuiniger is, met de kennis van nu. In het centrum van Heerlen zijn
legio lokaties voor een zwembad te bedenken.
Otterveurd wordt ern bidemloze put.
Otterveurdt als " centrumfunctie " ? Hoe kun je het verzinnen ?










Weet niet




Otterveurdt ligt gewoon niet centraal genoeg om die functie te kunnen vervullen.
Ben het er overigens wel mee eens dat Otterveurdt opgeknapt moet worden.
Otterveurdt ligt niet in het centrum. Er is al genoeg versplintering (geweest) in
Heerlen. M.i. zou de focus meer moeten liggen in het volledig maken van het
centrum van Heerlen, m.a.w. voorzieningen als een zwembad, aaneengesloten
winkelgebied(en), geen leegstand, behouden van de kleine hoeveelheid oude
gebouwen die nog over zijn, groenvoorziening met recreatiemogelijkheid, gezellige
pleinen met fontein/standbeeld/sfeerverlichting.
Otterveurdt wordt opgeknapt, ongeacht een centrumbad
Slecht bereikbaar
Veel te veel jeugd en snack gebeuren....niets voor ouderen te doen...die worden er
knettergek van al die jeugd en disco muziek
Veel te ver uit de buurt.. centrum Heerlen zoals vroeger ..goed bereikbaar via
openbaar vervoer
Voldoet; er hoeft alleen regulier onderhoud plaats te vinden. Als er herindeling
komt vindt die toch niet plaats aan de Hoensbroekse kant en nog verder verwijderd
van het centrum van Heerlen. Otterveurdt hoeft niet nog aantrekkelijker gemaakt
te worden voor vooral de inwoners van de nieuwe andere gemeente : NuthSchinen-Onderbanken.
Ken de argumenten niet. Centraal staat voor mij een zwembad wat een
centrumfunctie in Parkstad kan blijven waarmaken ook in de toekomst. Niet meer
kleinschalig denken.
Kost ook genoeg
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