Haalbaarheid opening zwembad Hoogkerk seizoen 2020

Door het uitgeven van het “Protocol Verantwoord Zwemmen” * heeft de brancheorganisatie, in verband met
COVID-19, de exploitanten van zwembaden de gelegenheid willen geven om hun zwembad weer open te stellen
voor publiek.
Dit is in principe een mooi streven, maar het openstellen van de zwembaden is gebonden aan veel restricties.
(Hierover is ook al uitgebreid verslag gedaan in de pers.)
Deze restricties stellen ons voor veel problemen in de praktische en organisatorische uitvoering daarvan.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de 1,5 meter maatregel, gescheiden in- en uitgang, reserveringssysteem
(planning en uitvoering) etc.
Naast praktische en organisatorische zaken, zal openstelling van het zwembad ook onevenredig veel kosten met
zich meebrengen t.o.v. het beperkte aantal bezoekers dat gebruik zal kunnen maken van het zwembad.
De negatieve financiële gevolgen die dit zou hebben, zouden dan doorwerken naar het volgend jaar, waardoor de
tarieven van zowel abonnementen als dagkaartjes eveneens onevenredig zouden moeten stijgen.
Wij hebben alle mogelijkheden uitgebreid doorgenomen/besproken, en zijn tot de slotsom gekomen dat het
openen van het zwembad Hoogkerk, dit seizoen, teveel haken en ogen heeft.
Op basis van bovengenoemde punten, zijn wij dan ook van mening dat wij een realistische beslissing hebben
genomen, door het zwembad dit seizoen niet open te stellen voor publiek, hoe jammer dit voor u en ons ook is!
Update werkzaamheden aan de bassins :
Voor wat betreft de geplande werkzaamheden aan de kopse kanten van de bassins, deze zijn zo goed als afgerond.
De kopse kanten zijn geheel opnieuw betegeld, waarbij ook de ondergrond, die in een nogal slechte staat bleek,
grondig is aangepakt.
We streven er nu naar om ook de bassins opnieuw te laten coaten. Dan zal het zwembad er weer prima uitzien en
er weer jaren tegen aan kunnen!
*De protocollen kunt u lezen op de website van de zwembadbranche.

