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DOELGROEPENBASSIN

Tekst: Jeroen Kuypers

Het nieuwe zwembad in Velp krijgt naast een wedstrijdbad een separaat doelgroepenbassin van
vijftien bij tien meter, met een beweegbare bodem en een constante temperatuur van 32 graden.
Dit bassin is bedoeld voor activiteiten als seniorenzwemmen, fysiozwemmen en zwemmen met
dementie. Het huidige zwembad trekt jaarlijks 8.784 bezoekers uit de doelgroepen, het nieuwe zou er,
dankzij de uitbreiding van beweegtrajecten, tot 15.000 kunnen krijgen. Daardoor stijgt het beroep op
Wmo-maatwerkondersteuning minder snel, is de verwachting in Rheden. Een gedurfd, maar welkom
experiment.
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chis is op een juiste wijze berekend dat dit
bedrag voldoende is om de investeringskosten én de kosten van de exploitatie (energie,
personeel, onderhoud) te dekken.”

Olifantenpaden
Hoe krijg je voldoende mensen uit de
doelgroepen naar het zwembad? Volgens
Budel zijn er nu al veel gesprekken gaande
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zwemmers moeten gaan mobiliseren. “We
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www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:

Sportief Participeren, bij Sport &

Tijdens het Nationaal Zwembadcongres dat op 28 en 29 november in Noordwijk
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Vereniging Sport en Gemeenten (2011).

Gemeente Rheden wint Innovatieprijs Zwembaden 2018
plaatsvond, ontving gemeente Rheden de Innovatieprijs Zwembaden 2018 voor
het in 2020 te realiseren doelgroepenbad voor de hele regio. De financiering met

Verwey-Jonker Instituut (2008).

zorggeld is vernieuwend in sportend Nederland. Daarnaast zet de gemeente zich

Participeren in wmo-beleid, bij, bij

in voor een hogere sportdeelname van mensen met een beperking.
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