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Deze week viel mijn oog nog maar eens op de jongste lijst met openingsuren van de Stedelijke 

zwembaden voor juli en augustus. Wij juichen toe dat de jongste jaren in de vakantieperiodes meer 

ruimte wordt vrijgemaakt voor particuliere zwemmers in het zwembad. In de vakantieperiodes kan je 

nu dagelijks terecht van 12 tot 18 uur. Dit is al een hele stap vooruit. Toch betreuren we dat er nog 

steeds geen ruimte is voor enkele openingsuren ’s avonds. 

 

Na een lange periode van sluiting, heropende in november 2003 het “Zwembad Groenenhoek” aan het 

Orpheusplein in Berchem opnieuw zijn deuren. Het zwembad werd aangepast aan de milieunormen en 

stijlvol gerenoveerd.  Zwemclubs en scholen kunnen er vandaag in de beste omstandigheden trainen en 

wedstrijden houden. Een positieve verwezenlijking voor de sportievelingen in Berchem en omgeving die 

we vanzelfsprekend voor 100% toejuichen! 

 

Toch loopt er iets fout. Voor wie de jongste jaren als individuele burger immers verlangt naar een 

verfrissende duik in het “Zwembad Groenenhoek” zijn de mogelijkheden erg geslonken. Scholen en 

clubs hebben nu voorrang in dit “Sportzwembad”. Voor de gewone burgers op de Groenenhoek blijven 

enkel de volgende openingsuren over: maandag, woensdag en vrijdagmiddag tussen 12 en 13.30 uur. En 

zaterdagnamiddag tussen 13 en 18 uur.  

Is dit alles niet wat té zuinig berekend? 

 

Wij hebben er alle begrip voor dat de overheid ernstige inspanningen levert om de Antwerpse 

zwembadinfrastructuur over zijn grondgebied optimaal te verdelen. Sportclubs, scholen en individuele 

sportzwemmers hebben ook recht op de nodige tijd en ruimte om aan hun behoefte te voldoen. 

 

Signalen vanuit Groenenhoek geven echter aan dat de huidige openingsuren voor het publiek vandaag 

echt ontoereikend zijn. Mogelijkheid om te zwemmen na de werkuren is helemaal niet voorzien. Of een 

zwemgelegenheid voor het gezin op zon- en feestdagen? 

 

Buurtverenigingen en buurtbewoners uit de onmiddellijke omgeving van het zwembad hebben reeds 

meerdere malen tevergeefs aangeklopt bij diverse diensten om hierin verandering te brengen. Blijkbaar 



blijft men echter vasthouden aan het vooropgestelde “Zwembadbeleidsplan” dat het zwembad 

Groenenhoek nu eenmaal de bestemming “Sportzwembad” meegaf. 

 

Onze fractie heeft zeker oren naar de goed bedoelde intenties van de beleidsmakers. Maar  misschien 

kan het beter? 

 

Misschien wordt het toch eens tijd de huidige situatie te evalueren? Misschien kan het plan worden 

bijgestuurd en kan er meer rekening worden gehouden met de verzuchtingen uit de buurt? Heeft men 

er bijvoorbeeld voldoende rekening mee gehouden dat dit “Sportzwembad Groenenhoek” midden in een 

woonzone ligt en dat er amper vijftien parkeerplaatsen aan dit zwembad zijn voorzien? De parkeerdruk 

op de buurt is de jongste jaren dan ook erg toegenomen. Zwemclubs en zwemwedstrijden trekken 

immers regelmatig veel verkeer aan. (dit naast de toenemende activiteiten in de Koninkrijkszaal van de 

getuigen van Jehovah en bezoekers en personeel van het politiekantoor in de wijk). Buurtbewoners laten 

verstaan dat zij wel voor een deel de lasten mogen dragen van dit zwembad, maar te weinig mogen 

genieten van de lusten. 

 

Wij vinden het belangrijk dat buurtbewoners samen gezellig kunnen gaan zwemmen en op die manier ook 

de samenhorigheid in een wijk versterken. Voor de meeste waterliefhebbers op Groenenhoek is het 

zwembad immers gemakkelijk te voet of met de fiets te bereiken wat dan weer het milieu ten goede 

komt en de parkeerdruk voor de omgeving vermindert.  

 

Wij waarderen de inspanningen die de huidige schepen in de eerste jaren van haar beleid reeds heeft 

geleverd om, zoals afgesproken in het bestuursakkoord, meer Berchemnaren aan het sporten te 

krijgen. Het succes van het eerste ‘Start to Run’ project in Berchem was hier een mooi voorbeeld van. 

 

Graag wou ik onze schepen nogmaals herinneren aan ons engagement in het bestuursakkoord om de 

openingsuren van het zwembad Groenenhoek voor particulieren te herbekijken en te verhogen. 

Buurtbewoners zouden al tevreden zijn met één avondopening in de week. Voor werkende jonge ouders 

zou dit al een hele tegemoetkoming zijn. 

 

Zijn hiervoor al stappen gezet naar het college van burgemeester en schepenen van de Stedelijke 

Overheid? En zo niet, mogen we hier dan nog eens sterk op aandringen?  


