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Leden van de Gemeenteraad 

Leden van het College van Burgemeester en Wethouders 

p/a Griffiebureau gemeente Haarlem 

 

Betreft: Opening zwembad De Houtvaart en Vriendenuren seizoen 2020,  

financiering en beheer zwemaccommodaties 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 3 juni las ik het bericht dat de Gemeenteraad heeft besloten om het zwembad De Houtvaart 

pas op 1 juli a.s. te openen. Ook heb ik begrepen van het bestuur van De Vrienden van de 

Houtvaart dat de Vriendenuren, zoals die al 27 jaar lang door onze vrijwilligers worden 

georganiseerd, geen doorgang kunnen vinden. De prioriteit bij de Gemeenteraad lag op het zo 

spoedig mogelijk openstellen van de binnenbaden, dat op 18 mei jl. is gerealiseerd. 

Ik ben diep teleurgesteld over dit besluit en kom hier met een aantal argumenten en 

achtergronden om een pleidooi te houden het zwembad zo spoedig mogelijk te openen en de 

beheerder van voldoende middelen te voorzien om het bad (en de andere baden in Haarlem) 

goed te kunnen bemensen met behoud van de Vriendenuren. Ik realiseer me dat er twee weken 

nodig zijn om het zwembad gevuld en voorzien van de juiste chloorsamenstelling te voorzien 

door de eigen zoutelektrolyse (=chloor)machine. Het vullen was echter op vrijdag 5 juni nog niet 

gestart, heb ik geconstateerd. 

De Houtvaart heeft niet alleen een sportieve, maar ook een grote sociaal maatschappelijke 

functie, voor met name voor ouderen, waar aan voorbij wordt gegaan.  

 



 

 

 

De Vrienden van de Houtvaart, met rond de 2700 leden en rond de 65 actieve vrijwilligers, 

verzorgen de Vriendenuren in het zwembad dagelijks tussen 7.00 en 10.00 u. In deze uren komt 

met regelmaat een vaste groep ouderen (± 100-200) , die de gelegenheid heeft om -naast het 

zwemmen- een kop koffie te drinken en met elkaar contact te hebben. Binnen deze groep houdt 

men elkaar op de hoogte van het wel en wee en de eigen gezondheid. Als een bekende wordt 

gemist tijdens de Vriendenuren, gaat er iemand langs om te kijken of alles goed is met die 

persoon. Er wordt een kaartje of een bloemetje gestuurd naar een zieke of iemand die zijn 

partner heeft verloren. Kortom, een sociale betrokkenheid waar geen participatieproject of 

andere structuur tegenop kan, zonder dat het u iets kost.  

U begrijpt wat dit betekent als de Vriendenuren wegvallen dit seizoen. Velen kijken uit naar de 

start van het seizoen, want buiten het seizoen ziet men elkaar spaarzaam bij de activiteiten die 

dan door de Vrienden worden georganiseerd. Dat men twee maanden van het seizoen mist is al 

hele teleurstelling, maar dan niet kunnen samenkomen tijdens de Vriendenuren, is een groot 

gemis en ik sluit sociaal isolement bij een aantal vaste bezoekers niet uit, zeker gezien de 

afgelopen Corona tijd.  

Een sterke discipline onder de vrijwilligers en onder de trouwe bezoekers van de Vriendenuren 

waarborgt de 1,5  m afstand, ook op het terras, zoals vereist in het Coronaprotocol. De 

doelgroep is zich maar al te bewust van de gevolgen van Corona, want grotendeels een 

risicogroep. Zoals uit de laatste onderzoeken blijkt, verspreidt het Coronavirus zich vrijwel niet in 

de buitenlucht, dus is de 1,5 m afstandsregels afdoende. 

Samengevat: ik pleit ervoor het zwembad direct te vullen, zo spoedig mogelijk te openen en de 

Vriendenuren doorgang te laten vinden dit seizoen. Als hiervoor -geringe- extra middelen 

noodzakelijk zijn, dan vraag ik u deze ter beschikking te stellen. 

Financiering en beheer zwembaden 

Sinds de uitbesteding van het beheer van de zwembaden (en andere sportaccommodaties 

binnen Haarlem) aan de SRO in 2008, zijn er door uw voorgangers en u jaarlijks taakstellingen 

opgelegd aan deze organisatie. De SRO moet ook huur betalen voor de exploitatie van de 

zwembaden, deze zijn in bezit van uw gemeente. 

Deze niet geringe taakstellingen en de wens van de top van de SRO om u gunstig te stemmen 

door geld terug te sluizen naar de gemeente (zie de openbare jaarverslagen van de SRO), daar 

staat aangegeven wat de gemeenten terugkrijgen), betekent een aanslag op het uitvoerend 



personeel van de SRO in de zwembaden. De SRO heeft geen onroerend goed en naar mijn inzicht 

gering kapitaal waar men uit kan putten. Elke bezuiniging gaat rechtstreeks ten koste van de 

bemensing van de zwembaden. Dit resulteert in kortere openingstijden van het bad en minimale 

bemensing tijdens de openingsuren. Zo is zwembad De Houtvaart doordeweeks tussen 10.00 en 

11.00 u gesloten en moet ik als vrijwilliger aan de bezoekers uitleggen waarom zij er niet in 

kunnen is als zij op een mooie dag voor de deur staan om 10.00 u.  

Overigens bent u met de Houtvaart door de inzet van de vrijwilligers van de Vrienden van de 

Houtvaart al 25 % goedkoper uit dan in de andere baden, omdat wij het bad dagelijks 3 uur 

bemensen (en dagelijks tussen de 100 en 200 betalende bezoekers hebben). 

Mijn pleidooi is om geen taakstellingen meer op te leggen aan de beheerder van De Houtvaart 

en de andere zwembaden, aangezien dit rechtstreeks ten koste gaat van de bemensing van de 

baden en daarmee de kwaliteit van het beheer. Benadrukt u s.v.p. aan de beheerder dat de 

financiering van het zwembad volledig besteed mag worden aan het beheer en verwacht geen 

geld terug, want die onderbesteding leidt rechtstreeks tot een vermindering van de kwaliteit van 

het beheer.  

Mocht u overwegen om het beheer van de zwembaden weer bij de gemeente onder te brengen, 

dan kunt u kijken hoe de gemeente Leiden, een gemeente vergelijkbaar met Haarlem, dit heeft 

georganiseerd. Die heeft de exploitatie ondergebracht bij het cluster beheer en doet dit 

uitstekend, met sluitende begrotingen en voldoende aandacht voor en inzet van personeel en 

het onderhoud van de zwembaden. Ook daar wordt bij de exploitatie van het buitenbad, 

zwembad De Vliet, samengewerkt met vrijwilligers. Een contactpersoon binnen de gemeente 

Leiden is bij mij bekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

  

(mevr.) Marlon Witteman -op persoonlijke titel- 

Voormalig bestuurslid Vrienden van de Houtvaart (verantwoordelijk voor de vrijwilligers,  

maart 2012- maart 2019) 

Vrijwilliger Vrienden van de Houtvaart  

Toezichthouder milieu Omgevingsdienst West-Holland binnen de gemeente Leiden 

 

 


