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Geacht college, 

 

In Hengelo hebben wij een prachtig zwembad met mooie faciliteiten en enthousiaste medewerkers. Het 

Twentebad draait al jaren goed en is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd voor meer dan 9 miljoen. Een 

gigantisch bedrag, maar daar krijgen wij dan ook een prachtig zwembad voor terug. 

 

Wij vinden het belangrijk dat (recreatief) zwemmen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Echter 

krijgen wij van meerdere bezoekers te horen dat de openingstijden voor de zaterdag, een van de meest 

populaire dagen om te gaan zwemmen, erg kort is. Bezoekers kunnen slechts 3 uur gebruik maken van het 

recreatiebad omdat het bad in de ochtend en begin van de middag in gebruik is voor zwemlessen. Ze moeten 

daarvoor wel de volledige toegangsprijs betalen. Wij begrijpen dat de zwemlessen een belangrijke bron van 

inkomsten zijn voor het Twentebad en dat de zaterdag een populaire dag is voor zwemlessen, maar dit levert 

voor veel bezoekers toch wel irritatie op. 

  

Wij hebben daarover de volgende vragen: 

  

Vragen 

1.     De bezoekersaantallen nemen al jaren toe in het Twentebad, mede dankzij het buitenbad. Kunt u 

aangeven hoeveel bezoekers er in de zomer het buitenbad bezoeken en hoeveel bezoekers 

recreatief zwemmen in het recreatiebad gedurende het jaar? Zou u deze bezoekersaantallen 

kunnen specificeren per maand en ook een indicatie kunnen geven over de geschatte bezoekers 

per dag voor van het recreatiebad. 

2. Veel bezoekers zijn teleurgesteld dat het recreatiebad op zaterdag geopend is van 13.00 tot 16.00 

uur. Is het mogelijk de openingstijden voor het recreatiebad te verruimen voor alle bezoekers? Zo 

nee, zou u bereid zijn om het tarief voor het recreatiebad op de zaterdagmiddag te verlagen 

i.v.m. de beperkte openingstijden. Zo nee, waarom niet? 

 

 

Namens Lokaal Hengelo, 

  

Met vriendelijke groet, 
Jeffrey Scholten 
Fractievertegenwoordiger LokaalHengelo 


