
 

Aan:   College van Burgemeester en Wethouders Hardinxveld-Giessendam 

Van:   Fractie PvdA 

Datum: 12 maart 2020 

Betreft: Artikel 12 RVO vragen in verband onverwachte sluiting Zwembad “De Duikelaar” 

 
Geacht College, 
 
Via GHVG_Communicatie ontvingen wij op 10 maart jongstleden een bericht dat zwembad “De 
Duikelaar” de komende drie weken tijdelijk gesloten is. U vermeldt dat bij de jaarlijkse check met 
betrekking tot de stroefheid van de vloer, is gebleken dat de toplaag te ver was afgesleten bij onder 
meer de douches en de startblokken. 
 
Vraag: 1  
Klopt het dat ondanks de antislipmatten die zijn neergelegd, op donderdag 5 maart 
jongstleden een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij een deelneemster van de 
aqua fitnes groep in de doucheruimte is uitgegleden en met letsel door de ambulance is  
afgevoerd? 
 
Vraag: 2 
Is het juist dat dit ongeval de aanleiding is van de onverwachte sluiting van het zwembad? 
a: Zo ja, waarom staat dit dan niet in de berichtgeving? 
b: Zo nee, vanwaar dan de onverwachte sluiting? 
 
Vraag: 3  
Heeft de gemeente al betrokkenheid betoond naar het slachtoffer? 
 
Vraag: 4  
Is de gemeente mogelijk nalatig geweest om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers  
van het zwembad te beschermen? 
 
Vraag: 5  
Door wie wordt de jaarlijkse check ten aanzien van de veiligheid van personeel en bezoekers 
uitgevoerd?   
 
Vraag: 6 
Wat was de uitkomst van de check in 2019 en in 2020? 
 
Vraag: 7  
Waarom zijn er geen herstelwerkzaamheden m.b.t. de antislip vloer tijdens de zomersluiting van 
2019 uitgevoerd? 
 



Vraag: 8  
Hoeveel denkt het college aan extra kosten m.b.t. de onverwachte sluiting van het zwembad  
kwijt te zijn?  (drie weken sluiting betekent minder inkomsten, personeelskosten lopen door,  
en niet ondenkbaar een mogelijke claim van het slachtoffer die mogelijk met extra medische kosten 
te maken krijgt ). 
 
Vraag: 9 
Voldeed het zwembad ten tijde van het ongeval op 5 maart 2020 aan de Europese en Nationale 
normen ten aanzien van het ontwerpbesluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden? (BHVBZ) 
 
Vraag: 10 
Hoeveel keer is sinds dat het binnenzwembad in gebruik is genomen de antislipvloeren van een 
nieuwe laag antislip voorzien? 
 
 
Namens de PvdA-fractie, 
Liny De Jager 
 
 
 
 
       
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 


