Een zonnige toekomst voor onze zwembaden?
Na een geweldige zwemzomer (met bijna 80.000 bezoekers!) geven we jou – als trouwe bezoeker graag een update over de toekomst van onze baden. Want De Berkel en De Boskoele moeten zo snel
mogelijk vernieuwd worden óf zeer grondig gerenoveerd. Wij willen dat beide zwembaden open
kunnen blijven. Jij ook?
Bestaansrecht voor beide baden
In onze gesprekken met de gemeente Lochem werd duidelijk dat zij overwegen om slechts één
zwembad open te houden in plaats van twee. Daar zijn we van geschrokken. Het bestuur van de
Stichting Gorsselse zwembaden is er van overtuigd dat er bestaansrecht is voor beide zwembaden!
Om dit goed te onderbouwen hebben we adviesbureau Drijver en Partners ingeschakeld. We vinden
het belangrijk om de uitkomsten van hun onderzoek met jou te delen. Wij staan hier voor 100%
achter en hopen ook op jouw steun.
De belangrijkste conclusies uit het rapport:
•

De Berkel en De Boskoele hebben in de zeer nabije omgeving geen vergelijkbare
concurrentie en zijn uniek in hun landelijke en toeristisch aantrekkelijke ligging.
• De maatschappelijke waarde van beide baden wordt bevestigd door de animocijfers van de
zwembaden. (het aantal malen dat de inwoners van de gemeente het zwembad bezoeken).
Landelijk bezien variëren de gemiddelde animocijfers van een openluchtbad tussen de 1.1 –
2.0 bij een redelijk tot goede zomer. Allebei de zwembaden van Stichting Gorsselse
Zwembaden hebben deze animocijfers in de afgelopen jaren ruimschoots gehaald of hebben
die overstegen.
• Het aantal bezoekers en de bezettingsgraad bieden voldoende grondslag voor een aanbod
van buitenzwembaden in Gorssel en Almen. (wel met een verminderd wateroppervlak voor
de Boskoele.)
• Bij de exploitatie van De Berkel kan nog meer rekening worden gehouden met de unieke
ligging aan de Berkel en dicht bij het dorp Almen. Maar ook de ligging en het grote terrein
van De Boskoele bieden meer mogelijkheden voor het aanbieden van meer recreatieve
activiteiten.
• Voor toekomstbestendige zwembaden is nieuwbouw feitelijk de enige optie.
Het rapport met de uitkomsten hebben we inmiddels aangeboden aan de gemeente Lochem. Op
korte termijn praten we met de wethouder verder over de vervolgstappen.
Wat kan jij doen?
We kunnen jouw steun gebruiken om iedereen ervan te overtuigen dat beide zwembaden open
moeten blijven. Vertel daarom aan iedereen die het maar horen wil (vooral mensen in de
gemeentepolitiek) waarom jij dit belangrijk vindt. Voor beweging, voor ontmoeting, voor
gezondheid, voor plezier en voor zwemvaardigheid!
Samen zorgen we er voor dat we kunnen blijven zwemmen in Almen en Gorssel!

