
Goedemorgen mevrouw Karman, 
 
Ambtelijk hebben we met de voorzitter van de Vrienden van de Houtvaart (Paul Platt) opgetrokken bij 
beantwoording van uw vragen. Ging over het verzoek aan Paul Platt om het besluit van zijn bestuur om 
geen doorgang van de Vriendenuren toe te lichten aan u. 
De heer Snoek heeft uw mail niet doorgestuurd naar de voorzitter. Dat heb ik gedaan ten behoeve van 
afstemming met Paul Platt. Juist aan de transparantie en hoor-wederhoor achten we veel belang. Tegen 
deze gedachte is uw mail gedeeld met Paul Platt.  
 
De extra exploitatiebijdrage is voor het zwemmen in de Houtvaart mogelijk te maken voor haar 
inwoners. 
 
SRO heeft bij ons aangegeven ouderen te ondersteunen bij reserveren online. U kunt terecht op 
https://dehoutvaart.bspaas.nl/portal/reservations waar u kunt reserveren voor banenzwemmen of 
vrijzwemmen. U kunt ook terecht op het telefoonnummer 023-5242233. 
 
Tot slot, we zullen uw opmerkingen over de (onderhouds)toestand van het zwembad delen met de 
afdeling Vastgoed Haarlem en exploitant SRO. 
We wensen u nog een sportieve (zwem)zomer, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michel Termond 
 
Beleidsadviseur sport/ School in de Wijk Haarlem 
Afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport, gemeenten Haarlem en Zandvoort 
023 – 511 3474/ 06 – 42654446 
ma: 8 - di: 8 - wo: 8 - do: 8 – vr: 4 
 

 
 

Van: D. Karman <dkarman@kpnmail.nl>  
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 17:22 
Aan: Michel Termond <mtermond@haarlem.nl> 
CC: Secretariaat Snoek <secretariaat.snoek@haarlem.nl>; didy karman <dkarman@kpnmail.nl> 
Onderwerp: RE: reactie mail Houtvaart aan de heer Snoek 
 
Beste meneer Michel Termond, 
 
Dank u wel voor uw bericht. Maar ik heb toch nog een paar vragen en een opmerking. 
Ten eerste mijn opmerking.  
Het bericht dat ik naar dhr. Snoek heb gestuurd  is door dhr. Snoek doorgestuurd naar de voorzitter van 
De ver. Vrienden v. d. Houtvaart, dhr. Plat. Waarom?  Ik heb geen toestemming hiervoor gegeven en 
vind het wel wat vreemd dat de heer Snoek dit heeft gedaan.  Ik neem hem dit kwalijk want het is  niet 
volgens de regels.  Ik kan zelf wel de Ver. Vrienden v.d. Houtvaart informeren en dat had ik ook gedaan. 
 

https://dehoutvaart.bspaas.nl/portal/reservations


Het is fijn dat de Gemeente Haarlem een extra  exploitatiebijdrage aan de SRO heeft gegeven maar is dat 
voor De Houtvaart of voor alle 3 de baden? 
 
Wat  het online reserveren betreft, waar is te vinden dat ouderen ondersteuning van de SRO kunnen 
krijgen?. Ik kan het nergens vinden.  
 
En de anderhalve meter afstand maatregel tot  elkaar, die de SRO heeft toegepast ziet er prima 
uit,  maar  als het druk is in een van de banen  dan zijn  de zwemmers die dit moeten uitvoeren 
verantwoordelijk. 
 
Dan wil ik nog iets zeggen over de toestand van het zwembad want nu ik weer geregeld zwem zie ik hoe 
vreselijk de deurtjes van de hokjes  aan de binnenkant er uit zien. Verf eraf of gebladderd. Op de muren 
zie je roestplekken van ……? 
En op de RVS bak zie je roest bij de trapjes en op sommige plekken bij de roosters bij de waterlijn.. 
 
Jaren heb ik met veel mensen actie gevoerd om het bad te behouden en dat is gelukt. Wij kregen toen 
veel steun van mw. Kroskinski. Dan doet het mij verdriet als ik zie hoe het bad nu eruit ziet. 
De bezoekers aantallen zijn de laatste jaren hoog en dat wil zeggen dat De Houtvaart moet blijven maar 
dan ook een zwembad dat goed onderhouden is! 
 
Vriendelijke groet 
Didy Karman 
. 
 
 

Van: Michel Termond [mailto:mtermond@haarlem.nl]  

Verzonden: woensdag 8 juli 2020 11:51 
Aan: 'dkarman@kpnmail.nl' 

CC: Secretariaat Snoek 

Onderwerp: reactie mail Houtvaart aan de heer Snoek 

 

Beste mevrouw Karman, 
 
De afdeling JOS heeft uw onderstaande mail aan de heer Snoek ontvangen. Het antwoord is 
afgestemd met de heer Snoek. 
 
De gemeente vindt de openstelling van De Houtvaart voor haar inwoners erg belangrijk, zeker 
nu veel mensen niet op zomervakantie gaan in deze coronaperiode. Daarom heeft de gemeente 
zich ingezet De Houtvaart zo snel mogelijk open te stellen na opening op 18 mei van het 
Boerhaavebad en De Planeet. Op 3 juni heeft de gemeente besloten dat zwembad de Houtvaart 
open kon dit seizoen.  Vervolgens is SRO direct gestart met de voorbereidingen. 
 
Gelet op de kortere openingsperiode en hogere (opstart)kosten is aan SRO een extra 
exploitatiebijdrage van € 214.000 beschikbaar gesteld om onze inwoners deze zomer te kunnen 
laten zwemmen. Een extra financiering voor SRO om de kwaliteit van het beheer te borgen 
onder aangepaste omstandigheden volgens de RIVM richtlijnen en bepalingen uit de 
noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland. 

mailto:mtermond@haarlem.nl


 
Geen doorgang Vriendenuren seizoen 2020 
De gemeente realiseert zich de grote sociale maatschappelijke functie van de Houtvaart, voor 
met name ouderen, tijdens de Vriendenuren. Met het bestuur Vrienden van de Houtvaart is 
gesproken over invulling van de Vriendenuren in deze coronaperiode en met name over de 
risico’s voor deze kwetsbare leeftijdsgroep. Op verzoek van de voorzitter is besloten geen 
Vriendenuren in seizoen 2020 te doen gelet op de grote gezondheidsrisico’s voor leden 
Vriendenuren Houtvaart (de RIVM richtlijnen en 1,5 meter afstand regel) en vereiste taken c.q. 
verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de verscherpte wetgeving voor exploitatie 
buitenbaden. 
Hoewel gemeente en SRO geloven in de sterke discipline onder de vrijwilligers en bezoekers van 
de Vriendenuren, is samen met het bestuur Vrienden van de Houtvaart overeengekomen geen 
doorgang van de Vriendenuren plaats te laten vinden. Hopelijk zal volgend jaar onder normale 
omstandigheden de Vriendenuren weer doorgaan gelet op haar belangrijke sociale functie. 
 
Prijsstelling en reservering kaartje zwembad De Houtvaart seizoen 2020 
Deze bijzondere periode vraagt om een aangepaste aanpak voor prijsstelling en reservering 
bezoek van het buitenbad De Houtvaart. Heel vervelend dat er in deze coronaperiode geen 
kortingsmogelijkheden zijn voor Houtvaart-abonnementen (12 badenkaart) en geen 
prijsdifferentiatie mogelijk is zoals onder normale omstandigheden in voorgaande jaren.  
 
Om organisatorische en veiligheidsredenen is gekozen om losse kaartverkoop toe te passen 
voor dit verkorte buitenseizoen met één tarief van  
€ 4,40. Door online kaarten te reserveren kan bezoekersstroom gevolgd worden en ontstaan 
geen wachtrijen. Het is verplicht om registratie van bezoekers te hanteren voor eventuele later 
bron- en contactonderzoek. Dit conform de eis aan beheerder om afdoende maatregelen te 
nemen teneinde de RIVM richtlijnen en bepalingen uit de noodverordening van de 
Veiligheidsregio Kennemerland na te komen.  
 
SRO heeft ondersteuning aangeboden om ouderen te helpen die moeite hebben met online 
kaarten te kopen. Zij zal dit samen met de Vrienden van de Houtvaart oppakken. 
 
De gemeente Haarlem ondersteunt deze aanpak en prijsstelling van SRO voor seizoen 2020. 
Hopelijk kunnen in komend seizoen onder normale omstandigheden (bij een vaccin tegen 
coronavirus) de kortingsmogelijkheden voor Houtvaartabonnement en entreebewijzen voor de 
jeugd en 65 + weer worden toegepast. 
 
De beheerder SRO heeft maatregelen getroffen waardoor de bezoekers altijd 1,5 meter afstand 

tot elkaar kunnen houden en onder strikte voorwaarden de toiletvoorzieningen kunnen 

gebruiken. U kunt dus gewoon gebruik maken van het toilet bij hoge nood. 

Wij hopen u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben, en wensen u nog veel 
zwemplezier deze zomer. 
 



Met vriendelijke groet, 
 
Michel Termond 
 
Beleidsadviseur sport/ School in de Wijk Haarlem 
Afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport, gemeenten Haarlem en Zandvoort 
023 – 511 3474/ 06 – 42654446 
ma: 8 - di: 8 - wo: 8 - do: 8 – vr: 4 
 

 
 

Van: D. Karman <dkarman@kpnmail.nl>  
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 13:12 
Aan: Secretariaat Snoek <secretariaat.snoek@haarlem.nl> 
Onderwerp: Hotvaart 
 

Dag meneer Merijn Snoek, 
 
Vanmiddag g ik weer zwemmen in de Houtvaart, gelukkig dat dat weer kan. Maar 
wat een moeite heeft dat gekost. We konden vanaf zondag  28 juni reserveren, 
maar wat ik ook probeerde de site was er nog niet. Gebeld met medewerkers van 
de zwembaden. Niemand wist het. De SRO niet bereikbaar, eerst al het zoeken 
naar een telefoonnummer. Wat slecht, maar het is eindelijk gelukt. 
 
Hoe kunnen oudere mensen gaan zwemmen die geen mobiel of laptop hebben. 
Deze mensen kunnen wat hun leeftijd betreft alleen nog zwemmen, want naar 
een sportschool gaan, dat is een hele hoge drempel of niet mogelijk. Bovendien 
als je alleen AOW krijgt dan vraag ik mij af of dat te betalen is. 
 
Geen vriendenuren meer om te zwemmen. En die hebben zich zo ingezet om het 
bad te behouden en de mogelijkheid om van 7.00 tot 10.00 uur te zwemmen want 
dat doet de SRO niet. Bovendien is het toezicht tijdens de Vrienden uren veel 
beter dan de rest van de uren als er personeel van de SRO is, soms is er helemaal 
geen toezicht ook als de jeugd gebruik maakt van de duikplank. 
 
Dan de prijs  € 4.40 per keer. Ik kocht altijd een 12 badenkaart of abonnement, Nu 
betaal ik voor  5 keer zwemmen  het zelfde bedrag als een 12 badenkaart  65+. 
Maar zwem met een 12 badenkaart dan 12 keer.  
 

mailto:dkarman@kpnmail.nl
mailto:secretariaat.snoek@haarlem.nl


Wat moet ik hier van denken, het is zo negatief. Maar zo belangrijk om te 
sporten/zwemmen.  
Ik hoop dat u hier iets aan gaat doen, ook voor de jeugd want die moeten ook € 
4.40  gaan betalen en stel dat je in je gezin 3 of meer kinderen hebt. Maar ook 
voor de ouderen. 
Misschien moeten we, de Vrienden,  weer actie voeren, dat kunnen de Vrienden 
goed en ook het HD erbij betrekken. 
O ja, gebruik van toilet mag ook niet dus wat doen denk ik veel mensen, plassen in 
het bad!!!! 
 
Een hoopvolle, 
Didy Karman 
 
dkarman@kpnmail.nl 
023 5314517 

mailto:dkarman@kpnmail.nl

