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In uw brief van 22 april 2015 stelt u ons vragen over zwembad De Melanen. Graag beantwoorden wij hieronder uw 

vragen als volgt. 

Vragen 
1. 1. Heeft uw college kennisgenomen van het artikel over zwembad De Melanen in BN/De Stem van woensdag 22 

april 2015? 
Antwoord: 
Ja. 

2. Heeft de daarin geciteerde directeur van der Linden van De Melanen en De Schelp namens haar aandeelhouder i.c. 

het College van B&W gesproken? 
Antwoord: 
Op verzoek van BN/De Stem is een interview geweest. Het is niet gebruikelijk dat voor alle interviews het college c.q . 

de aandeelhouder vooraf wordt geïnformeerd . De heer van der Linden heeft ons kort na het interview geïnformeerd. 

3. Was u op de hoogte van het interview met de heer van der Linden? 
Antwoord : 
Zie het antwoord bij vraag 2. 

4. Bent u het eens met de door de heer van der Linden gedane uitspraken? 
Antwoord: 
Het is juist dat de abonnementen van afgelopen jaren van de Melanen aan de lage kant zijn ten opzichte van 
vergelijkbare zwembaden. Losse kaartjes zijn in dat opzicht ook nog steeds niet duur. Het weersafhankelijk openstellen 
zorgt ervoor dat er niet te veel personeel bij de Melanen moet worden ingezet, terwijl het bezoekersaantal daarmee 
niet correspondeert. Dit zorgt voor een gezondere exploitatie van het zwembad, omdat een van de hogere 
kostenposten bij een zwembad het personeel is. 
Verder heeft ervaring in andere buitenbaden uitgewezen dat deze maatregelen nagenoeg geen invloed hebben op het 
bezoekersaantal. Na afloop van het seizoen zal een evaluatie plaatsvinden. 

Overigens heeft de heer van der Linden ook in het interview alternatieven aangegeven. Een van de alternatieven is dat 
abonnementhouders voor slechts 1,- kunnen zwemmen bij De Schelp als het slecht weer en De Melanen gesloten is. 

Daarnaast zijn we al in gesprek met de directie van de BV of het in de exploitatie mogelijk is om tijdens 
vakantieperiodes al met een lagere temperatuur open te gaan. 



5. Indien dit het geval is, hoe verhoudt zich dit dan met een eerder genomen raadsbesluit en datgene dat in het 
Collegeprogramma over zwembad De Melanen is opgenomen? 
Antwoord: 
In de motie van januari 2014 en het Collegeprogramma is opgenomen dat het buitenzwembad behouden blijft. Dit is 
nog steeds het uitgangspunt. Het gezonder maken van de exploitatie door een aanpassing van de tarieven en 
weersafhankelijke openstelling is hiermee in lijn en zorgt geenszins voor een sluiting van het zwembad. Bedoeld is 
beter gebruik te maken van personele inzet in het belang van de bezoekers. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek 

- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 


