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Onderwerp:  Zwembaden 

 

Geachte mevrouw Van der Pas, 

 

Op 2 februari jl. stond in het Brabants Dagblad en bijlage De Meierij twee artikelen over de 

prijsverhoging bij zwembad de Molen Hey in Schijndel. Het gaat om de artikelen met de titels: 

Ophef over prijsverhoging Zwembad De Molen Hey in Schijndel en de analyse Betaalt de 

zwemmer de rekening? In de artikelen uiten bezoekers en abonnementhouders hun onvrede 

over de plotselinge prijsverhoging en gewijzigde voorwaarden. 

 

Onze vragen: 

 

1. Bent u op de hoogte van de artikelen en de strekking ervan? 

1a. Kloppen de feiten in de artikelen? Zo nee: wat klopt er niet? 

2. Op welke manier zijn zwemmers en abonnementhouders geïnformeerd over de 

prijsverhoging en gewijzigde voorwaarden? 

3. Waarom is de keuze gemaakt om geen onbeperkt jaarabonnement meer aan te 

bieden? 

3a. Uit het artikel “Ophef over prijsverhoging Zwembad de Molen Hey in Schijndel”: 

“Mensen met een jaarabonnement kregen nog eenmaal de kans om dat te verlengen 

onder de oude voorwaarden (…)” Betekent dit dat de oude voorwaarden het hele jaar 

geldig zijn? Zo ja, mogen deze mensen nog steeds onbeperkt zwemmen? Zo nee, 

waarom niet? Op welke manier zijn de abonnementshouders hiervan op de hoogte 

gesteld? 

3b. Uit hetzelfde artikel: “Ook werd destijds geen maximaal aantal bezoeken gekoppeld 

aan het jaarabonnement. Omdat Veghel en Sint-Oedenrode niet zo’n jaarabonnement 

kenden was er volgens het college sprake van scheve verhoudingen.”  Waarom is er niet 

voor gekozen om in Veghel en Sint-Oedenrode ook zo’n jaarabonnement aan te 

bieden om de scheve verhouding recht te trekken? 
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4. In het artikel komen ook mensen aan het woord die vanwege hun medische situatie vaak 

gaan zwemmen. Zij betalen nu veel meer dan voorheen. Bestaat er een financiële 

tegemoetkoming in het geval zij het zwemmen zelf niet meer kunnen betalen? 

5. Wat is de reden dat de harmonisatie leidt tot voorwaarden die voor vrijwel niemand 

gunstiger uitpakken? Is overwogen zo te harmoniseren dat er voor niemand een 

verslechtering is? Zo ja, waarom is er alsnog vanaf gezien? Zo nee, waarom niet? 

 

Hoogachtend, 

 

Wesley Maurix 

Raadscommissielid Hart 


