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GEMEENTERAAD VELSEN    

Vragen van de raad    

Datum    16 november 2017 

Raadsvraagnummer   RV43 van 2017 

Fractie    Velsen Lokaal 

Naam  Süleyman Çelik 

   

Onderwerp: Onrust zwembad Heerenduinen 

 

Toelichting bij de vragen:  

De IJmuider Courant heeft een open brief1 van zwembadbezoekers ontvangen over de 

werksfeer in De Heerenduinen, eigendom van de gemeente Velsen. Er zou sprake zijn van een 

angstcultuur en onrust onder de zwembadmedewerkers. Een richtlijn om alleen nog maar 

staand toezicht te houden, zou één van de oorzaken zijn. Volgens de briefschrijvers missen zij 

vertrouwde gezichten die tot voor kort toezicht hielden op de baden. 

 

Eerder stuurden ezorgde Vrienden an de Heerenduinen  al een rief2 aan de gemeenteraad 

waarin ze repten over onrust. 

 

Velsen Lokaal heeft de volgende vragen: 

 

1. Klopt het dat er onrust heerst onder het personeel en vaste bezoekers van het 

zwembad? 

 

2. Zo ja, wat is het aard van de onrust? Heeft de onrust te maken met aangescherpte 

richtlijnen voor het toezicht? Het toezicht zou alleen nog maar staand mogen 

plaatsvinden. Zo ja, zijn dit landelijke richtlijnen en is er elders in het land ook onrust 

onder zwembadpersoneel? 

 

3. Volgens briefschrijvers zijn vertrouwde gezichten uit beeld verdwenen? Is personeel 

ontslag aangezegd? Zo ja, waarom (zonder in te gaan op personen)? Keren de 

vertrouwde gezichten weer terug? 

4. De schrijvers van de open brief spreken van een angstcultuur. Herkent het college het 

beeld dat bezoekers schetsen? 

                                                           
1 https://www.ijmuidercourant.nl/playlist/velsen-uitgelicht/artikel/onrust-zwembad-de-heerenduinen-

onderzoeken  

 
2 https://raad.velsen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2016/27-oktober/19:30/Afhandelen-lijst-aan-de-raad-

gerichte-brieven/161027-Brief-behoud-zwembad-de-Heerenduien.pdf  
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5. Ziet het college aanleiding om maatregelen te nemen waarmee de werksfeer wordt 

verbeterd en onrust wordt weggenomen? 

 

6. Hoe is het gesteld met de veiligheid van de bezoekers van het zwembad? Lopen 

ezoekers risi o’s? Zo ja, op elke ijze wordt de veiligheid van de bezoekers 

gewaarborgd? Kunt u daarbij aangeven in hoeverre toezichtrichtlijnen zijn aangescherpt 

n.a.v. verdrinkingsongevallen en de recente rechtszaak tegen badmeesters? 

 

7. Denkt het college dat de onrust invloed heeft op het aantal bezoekers? Zo ja, wat denkt 

het college te doen om het effect hiervan te niet te doen? 

 

 

Graag ontvangen wij de antwoorden binnen 15 werkdagen via de mail door tussenkomst van de 

Griffie. De vragen en antwoorden zijn dan gepubliceerd op raad.velsen.nl.  

   


