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De zwemverenigingen, VSU en de KNZB hebben op 24 oktober en 20 november 2017
ingesproken op de concept-zwemvisie van de gemeente Utrecht. De genoemde partijen
staan positief tegenover het proces en de hierin gekregen mogelijkheden voor
participatie. Ook willen we onze dank uitspreken voor de snelheid waarmee een groot
aantal van de suggesties uit de eerste schriftelijke reactie van de bovengenoemde
partijen is verwerkt.
Tot slot voelen en zien we, door de gemaakte aanpassingen in de concept-zwemvisie
naar aanleiding van onze eerste reactie, voldoende erkenning voor de belangrijke rol van
de zwemverenigingen in sport- en beweegstimulering en een leven lang zwemmen.
Wel willen we onze zorg uitspreken over de haalbaarheid van de doelstellingen
van de zwemvisie vanwege de huidige beperkte capaciteit aan badwater, met
name op de piekuren.
In het huidige proces is gebleken dat er met name op de piekuren knelpunten worden
ervaren in de programmering van de verschillende activiteiten die plaatsvinden in de
Utrechtse zwembaden. Voor een aantal Utrechtse zwemverenigingen betekent dit dat er
knelpunten worden ervaren op de piekuren, zowel voor topsport als voor breedtesport.
Dit uit zich in wachtlijsten en gebrek aan capaciteit voor verschillende activiteiten van de
Utrechtse zwemverenigingen. In de zwemvisie zijn verschillende ambities opgenomen
die de druk op de piekuren zou kunnen verhogen.
Deze ambities richten zich op intensiever gebruik van de zwembaden, te weten het
vergroten van zwemvaardigheid, recreatief zwemmen en de verenigingsambities op het
gebied van breedtesport, topsport en talentontwikkeling. We verwachten dat de ambities
de druk op de piekuren kunnen vergroten en zijn van mening dat er voldoende rekening
dient te worden gehouden met mogelijke consequenties hiervan voor de
verenigingssport.
De VSU, KNZB en zwemverenigingen hopen dat er met alle partijen tot een reële
verdeling kan worden gekomen zonder dat partijen hierin bepaalde uren moeten
opgeven.
Met vriendelijke groet,
KNZB, VSU, ZPC de Watervlo, USZ&WF het Zinkstuk, ZVU, UZSC, Nat Utrecht, Zwemlust
Den Hommel, Reddingsbrigade Utrecht, Hellas Triatlon, Onderwaterhockey Utrecht,
Mobie Duck, Duikvereniging Lake Diving

