
Datum van indiening: 2 februari 2022 
 
Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: De stand van zaken van het zwembadproject op de Abattoir 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
Brussel kampt al decennialang met een tekort aan zwembaden door een structureel tekort aan 
zwembaden. De nood aan zwembadinfrastructuur is in quasi alle Brusselse wijken enorm hoog. 
Steeds meer Nederlandstalige scholen kiezen vanwege een gebrek aan zwembaden om de 
zwemles af te schaffen. Het gebrek aan zwembaden wordt bovendien steeds nijpender door de 
gestage bevolkingsgroei en veel Brusselaars hebben er dan ook meer dan genoeg van dat ze hun 
favoriete sport niet kunnen beoefenen. 
 
Vorig jaar werden twee zwembadprojecten bekendgemaakt: een subtropisch zwembad aan het 
Weststation en een zwembad op de Abattoir. Voor die laatste heeft het College een bedrag van 
ruim 1 miljoen euro voor 2022 ingeschreven in de meerjarenbegroting. Het bedrag is voorzien 
als beslist wordt om het zwembad te bouwen. Ik leg de nadruk op als aangezien het vooralsnog 
gaat om een project op papier. 
 
Het was namelijk de bedoeling dat de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting tegen oktober 
2021 een financiële haalbaarheids- en exploitatiestudie van het zwembadproject op de Abattoir 
had uitgewerkt. Ik heb getracht die studie op te vragen via de wet op de openbaarheid van 
bestuursdocumenten, maar mijn verzoek bleef – en blijft – onbeantwoord. Maar tijdens de 
begrotingsbesprekingen kreeg ik de reden te horen waarom ik de studie niet ontving: ze was 
namelijk nog niet klaar. 
 
Het collegelid gaf aan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in januari een beslissing moet 
nemen. Dan zou de haalbaarheidsstudie klaar moeten zijn en zouden de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen over Abattoir bekend moeten zijn. Doch heb ik moeten vaststellen dat de 
Brusselse Regering in de maand januari daarover geen beslissing heeft genomen. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 

1. Is de haalbaarheidsstudie ondertussen voltooid? In bevestigend geval, kan het zwembad 
gebouwd worden? Indien neen, heeft het collegelid weet waarom de 
haalbaarheidsstudie vertraging oploopt? 
 

2. Indien het zwembad gebouwd kan worden: wat de geschatte kostprijs en hoeveel draagt 
elke overheid bij? 

 
3. Indien het zwembad niet gebouwd kan worden: wat zijn de redenen? 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoord. 
 
 
Mathias Vanden Borre 


