ver: Baafje is te groot voor Heiloo
een nog vertrouwelijke rapportage van het Rotterdamse adviesbureau Drijver en Partners.
De gemeente had om de rapportage gevraagd. Aanleiding
was de commotie die ontstond
toen wethouder Hero Veger aankondigde 245.000 euro te willen
bezuinigen op het zwembad.
Het bad heeft een jaarlijks exploitatietekort van ongeveer dezelfde omvang. Criticasters,
waaronder de in 2011 opgerichte
Dat is kortweg de conclusie van stichting Vrienden van het BaafDOOR R U U D
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- Openluchtzwembad
Het Baafje in Heiloo heeft bestaansrecht. Maar het zal
nooit winst opleveren. Het tekort kan wel tot aanvaardbare
proporties worden teruggebracht. Dan moet er wel het
een en ander gebeuren. Een
mogelijkheid is om een of
meer van de drie baden af te
stoten.
HEILOO

doen wat de klant wil. Volgens
Drijver heeft er het afgelopen decennium een verschuiving
plaatsgehad
van recreatief
Commerciëler
zwemmen naar begeleide activiDrijver vindt dat met Het Baafje teiten. Vooral 55-plussers hebeen commerciëlere koers moet ben daar behoefte aan.
worden gevaren. En dat het anno • Drijversteltverderondermeer
2012 niet meer kan dat een ge- dat het openluchtzwembad te
meente een zwembad beheert. groot is voor Heiloo. Het comVoor het exploiteren van het plex bestaat uit drie verschillenzwembad moet een externe par- de baden (waaronder een vijftigmeterbad). Het bureau zegt niet
tij worden aangetrokken.
Die zal betèr in staat zijn te welke van drie dan afgestoten

je, voerden aan dat dit het einde
van het zwembad zou betekenen.

zou moeten worden.
Het rapport ligt momenteel
bij B en W en bij de stichting
Vrienden van Het Baafje. De gemeenteraad toonde zich maandagavond gepikeerd dat zij het
rapport nog niet heeft. Ze krijgt
het alsnog. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad
zich over de toekomst van het
bad buigt.
-* Regio 2: 'Het is mooi
omdat het is zoals het is'

