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Ter attentie van: 

mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 

p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 16-01-2020  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 23-01-2020  

             zwemmen Molenheide 

             behandelaar: Maarten Houben    

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Het gemeentebestuur sloot het voorbije jaar een overeenkomst met 
Molenheide waarbij het gemeentebestuur jaarlijks een bedrag van om en bij 
de 185.000 euro overmaakt aan Molenheide. Het opzet hiervan is dat 
inwoners aan ‘voordeeltarief’ kunnen zwemmen in het zwembad Aquapolis 
in Molenheide. 

Elke inwoner kreeg begin vorig jaar een zwempas of 12-beurtenkaart in de 
brievenbus. Met deze zwempas krijg je als inwoner 30% tariefvermindering 
op 6 vrij te kiezen dinsdagen of donderdagen per jaar  en 50% korting op 6 
vrij te kiezen zaterdagen per jaar.  

Als BUUR willen we graag weten wat de respons is op dit aanbod, gelet op 
de hoge jaarlijkse kost die we als gemeentebestuur hierin dragen. Daarom 
de vraag naar een overzicht van het gebruik van deze zwempas het voorbije 
jaar. Hoeveel inwoners maakten er gebruik van de pas en het aanbod dat 
hieraan gekoppeld is. Heeft de invoering van dit systeem een impact op het 
aantal inwoners dat gaat zwemmen in Aquapolis? Groeit het aantal lokale 
zwemmers ten aanzien van de jaren voordien?  

Krijgen ook dit jaar weer alle inwoners zo’n pas in de brievenbus? Wat zijn 
de kosten voor de aanmaak en verdeling van die pas?  

Naast indoor zwemmen in Molenheide, kunnen onze inwoners in de 
zomerperiode ook outdoor zwemmen in De Plas. Echter deze zomer kwam 
er een zwemverbod nadat verschillende zwemmers geconfronteerd werden 
met huidirritatie. Eerst werd gedacht aan waterslakken die hiervan de 
oorzaak zouden zijn. Het eerste onderzoek destijds gaf hierover echter geen 
uitsluitsel. Nadien volgenden nog onderzoeken, maar echte communicatie 
omtrent de resultaten daarvan is er niet meer gevoerd.  

Als BUUR-fractie komen we hier graag op terug. Wat waren eigenlijk de 
resultaten van het onderzoek, welke oorzaak ligt aan de huidirritaties van 
destijds? Uiteraard willen we ook graag informeren naar de huidige 
waterkwaliteit.  

Onze dank alvast voor de antwoorden in deze, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  


