
  

 

 
 

Geachte fractievoorzitter, 

 

Op 15 november heeft u, verwijzend naar artikel 43 van het reglement van orde, het college van 

burgemeester en wethouders raadsvragen gesteld over de het aangepaste rooster van zwembad De 

Wiel. Wij geven u graag antwoord op uw vragen.  

 

Vraag 1: 

Is er overleg geweest met de wethouder omtrent de situatie waarin het zwembad volgens Social 

Leisure in verkeerd? 

Antwoord: 

Er is geen overleg geweest omtrent de laatste ontwikkeling waarin het zwembad genoodzaakt is om 

per direct het rooster aan te passen. De operationeel directeur van Schagen Actief heeft hiervoor zijn 

excuses aangeboden. Schagen Actief had rekening gehouden met klanten die hun zorgen zouden 

uiten over het aanbod, de politieke gevoeligheid van deze aanpassing is onderschat.  
 

Vraag 2: 

Klopt het dat de abonnementen van de leden zijn stopgezet door zwembad De Wiel. Mensen 

moeten nu een los kaartje van €5, kopen en reserveren. Terwijl een abonnement €35, per persoon 

kost voor 7 dagen per week. 

Antwoord: 

Inmiddels heeft Schagen Actief het stopzetten van de abonnementen heroverwogen. Indien de 

abonnementhouder dat wenst, dan kan het abonnement door blijven lopen. Dit zal dan in de vorm 

van een (maandelijks opzegbaar) abonnement zijn, waarbij het abonnement toegang geeft tot 

activiteiten gedurende de openingstijden en binnen het aanbod van De Wiel. Ook zal Schagen 

Actief begin januari de12-badenkaart herintroduceren, waarbij deze in eerste instantie met een 

aantrekkelijke korting zal worden aangeboden.  

 

 

 

 

 

Ons kenmerk:  

*CONCEPT* 
Relatie met:  

 

 

 

 

   

 

JOLIENKAAN 

  Wens4U 

M. Bredewold 

Straatnaam_nummer_1 

   

 

 

 

Bezoekadres 

Laan 19, 1741 EA  Schagen 

Postadres 

Postbus 8, 1740 AA  Schagen 

 

Tel. (0224) 210 400 

Fax (0224) 210 455  

postbus8@schagen.nl 

www.schagen.nl 

 @SchagenGemeente 

 Gemeente Schagen 

 

KvK 56838328 

IBAN NL25BNGH0285156721 

BIC BNGHNL2G 

Datum 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Contact 

Onderwerp 

Bijlagen 

Afschrift 

  

 

22 november 2022 

 

 

J. Kaan / team Sociale ontwikkeling  

Beantwoording artikel 43 vragen Wens4U 

Artikel 43 vragen Wens4U aanpassing rooster 

 



  

 

Vraag 3: 

Bent u het met ons eens dat deze plotselinge en forse verhoging van de kosten niet stimulerend werkt 

om te gaan zwemmen (sporten in ontmoeten) nu alles al duurder is geworden voor mensen. En dit 

haaks staat op het beleid van de gemeente Schagen in het terugdringen van eenzaamheid en 

bevorderen van een gezonde leefstijl?  

Antwoord: 

Door de heroverweging van Schagen Actief, is geen sprake van een verhoging van de kosten voor 

een toegangskaartje. Ook is de prijs voor een losse aquasportles verlaagd van € 9,50 naar € 8,00.  

Schagen Actief houdt de komende weken nauwlettend het bezoek op de nieuwe tijdstippen in de 

gaten. Samen met de suggesties die zij inmiddels al hebben ontvangen voor aanpassingen binnen 

het aangepaste rooster, zullen zij over circa 2-3 weken gaan evalueren welke aanpassingen wenselijk 

en mogelijk zijn. Zij blijven zich inzetten om mensen in beweging te brengen en te houden. 

 

Vraag 4: 

In het coalitie akkoord schrijft u " Van de gemeente mag verwacht worden dat zij de sport 

ondersteunt." En " We willen dat zo houden en houden de voorzieningen in stand" "Wat willen we 

daarvoor doen; Zwembaden blijven behouden" Wat gaat u doen om het zwembad te ondersteunen 

en in stand te houden? 

Antwoord: 

Het zwembad de Wiel valt onder het accommodatiebeleid. Vanuit dit beleid ontvangt de beheerder, 

Schagen Actief, voldoende middelen om het zwembad in stand te houden. Wanneer er zich 

problemen voordoen, zoals een corona- of energiecrisis, dan is er overleg tussen de gemeente en 

Schagen Actief. En wordt er gekeken hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen om het zwembad in 

stand te houden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer A.S. Meijer 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 

 

 


