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Datum van indiening: 5 oktober 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Impact van de energiecrisis op de zwemlessen 
___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Een openbaar zwembad kost een gemeente vandaag handenvol geld. Om de energiefactuur te 

drukken, zullen verschillende gemeenten de temperatuur van het zwembad- en douchewater én 

in de kleedhokjes een of een paar graden lager zetten. Het zwembad Poseidon in Sint-

Lambrechts-Woluwe gaat zelfs een week sluiten tijdens de kerstvakantie en mogelijks ook 

tijdens de krokusvakantie. Ook Sint-Joost-ten-Node overweegt een tijdelijke sluiting van het 

zwembad. Mogelijks in de weekends, maar de burgemeester heeft ‘drastische maatregelen’ 

aangekondigd om de energiekosten naar beneden te krijgen en alle pistes liggen nog open. In 

de gemeente Ganshoren is er dan bijvoorbeeld geen probleem, omdat het voor het zwembad 

nog een vast energiecontract heeft tot 2025.  

 

Toegang tot een zwembad zou voor een school vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het in 

Brussel al lang niet meer. Volgens het BISA is het beschikbare zwemwater in de voorbije jaren 

quasi constant gebleven (als er geen renovaties zouden zijn) maar de schoolbevolking is 

natuurlijk wel sterk gestegen. De zwembaden van Schaarbeek en Elsene worden op dit moment 

gerenoveerd. In Brussel heerst dus een groot tekort aan openbare zwembaden waardoor vele 

leerlingen niet meer voldoende leren zwemmen. Uit een beperkte rondvraag begin dit jaar bleek 

dat leerlingen van de Nederlandstalige lagere scholen gemiddeld maar acht uur zwemmen op 

een heel schooljaar. Sommige scholen bieden zelfs geen zwemlessen aan. Dat is 

levensgevaarlijk en onaanvaardbaar, want niet elk gezin kan privélessen in de weekends 

betalen. Nu dreigt er dus nog een zwembad dicht te gaan, weliswaar tijdelijk. Maar ook 

zwembaden die tijdens de weekends en vakanties sluiten is een zeer slechte zaak. Een tekort 

aan zwemles tijdens de schooluren wordt mede gecompenseerd door kinderen naar zwemclubs 

te sturen waarvan sommige ondersteund worden door de VGC. We moeten voorbereid zijn op 

een of meerdere sluitingen en anticiperen in de mate van het mogelijk.  

 

Gezien de toenemende ernst van deze problematiek lijkt het me alsnog noodzakelijk om zo snel 

mogelijk een bevraging bij de scholen te organiseren over de nood aan zwembadinfrastructuur. 

De laatste bevraging dateert al van 2014. Op die enquête reageerde toen 17 % van de 

respondenten dat ze geen zwemlessen konden inrichten door de renovatie aan zwembaden. U 

gaf bij vorige debatten aan dat de scholen al veel bevraagd worden, bijvoorbeeld over het 

lerarentekort, maar een allesomvattende bevraging, waarbij verschillende zaken aan bod 

komen, moet toch overwogen worden. Meten is weten. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Zijn er intussen gemeenten die hun zwembad(en) tijdens de week zullen sluiten 

waardoor zwemlessen er niet meer kunnen doorgaan? 

- Is er een door de VGC ondersteunde zwemclub actief in Poseidon? Zo ja, wordt er een 

alternatief gezocht voor eventuele lessen of zwemmomenten die tijdens de kerst- en 

krokusvakantie georganiseerd worden? 
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- Welke initiatieven neemt u om ervoor te zorgen dat er geen zwemlessen in het gedrang 

komen, of er nu zwembaden tijdens de week sluiten of niet? Wordt er geanticipeerd via 

afspraken tussen verschillende gemeenten en zwembaden? Zal er nog meer worden 

samengewerkt met openbare zwembaden in Vlaanderen -waar ook maatregelen 

genomen worden- en private zwembaden om alsnog zwemlessen te kunnen 

organiseren? 

- Plant het collegelid een nieuwe bevraging over de nood aan zwembadinfrastructuur? 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 
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