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Sportschepen Debby Vermeiren schrijft geschiedenis

Temse krijgt een nieuw zwembad
De dynamiek die Temse de jongste decennia ontplooit, blijkt uit vele grote en kleine 
realisaties. Naast projecten behoren ook nieuwe gebouwen tot de hoogtepunten. Een 
uitschieter in de lopende legislatuur is het nieuwe Scheldebad. O.l.v. sportschepen 
Debby Vermeiren is het dossier dermate gevorderd, dat de laatste administratieve fase 
in uitvoering is. De planning voorziet: november-december sloop van het bestaande 
zwembad, januari 2017 start nieuwbouw, september 2018 ingebruikname. Het nieuwe 
zwembad komt op dezelfde plaats als het huidige. De realisatie is een coproductie van het 
gemeentebestuur en een privépartner.

De weg naar een nieuw Scheldebad

In het huidige zwembad (°1969, grondig verbouwd 1992-1994) werd in 2012 betonrot 
vastgesteld in het skelet van het gebouw en de wand van het competitiebad. Het complex 
werd voor 3 maanden gesloten: de cruciale punten werden deskundig onderstut en de 
toestand werd nauwgezet opgevolgd door experts, zodat de veiligheid gegarandeerd 
bleef voor 3 jaar. Intussen werd werk gemaakt van de plannen voor een nieuwbouw. Op 
zondag 20/12/2015 gingen de deuren definitief dicht. 

Het nieuwe zwembadcomplex - waarop àlle politieke partijen in hun verkiezings pro-
gramma hadden aangedrongen - wordt gebouwd via de DBFMO-formule, d.w.z. dat het 
uittekenen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten gebeurt door een privépartner, 
die ook het risico van de uitbating voor zijn rekening neemt. De gemeente zorgt vanaf 
het eerste jaar van de exploitatie gedurende 30 jaar voor een jaarlijkse financiële onder-
steuning van 1.192.500 euro. Dit bedrag ligt lager dan oorspronkelijk begroot dankzij 
de subsidie (750.000 euro), die Temse - als één van 15 gemeenten - geniet van de 
Vlaamse minister van Sport. Na 30 jaar - en mits een infrastructurele opfrissing - komt het 
zwembad in volle eigendom van de gemeente Temse. 

De complexe aanbestedingsprocedure, waarvoor 4 privépartners inschreven, leidde tot 
de toewijzing van de opdracht aan het Consortium Scheldebad, bestaande uit de groep 
Cordeel, de exploitatiemaatschappij Farys (watervoorziening) en het architectenbureau 
Slangen & Koenis (IJsselstein, Nederland). Deze laatste heeft ruime ervaring in het 
ontwerpen van publieke zwembaden. Hun technische partner is Hellebrekers Technieken 
(3 vestigingen in Nederland), dé specialist in ontwerp, realisatie en onderhoud van 
technische installaties, in het bijzonder zwembaden. 

Het hele wordingsproces wordt gestuurd door een kerngroep en een beoordelings-
commissie, beide onder voorzitterschap van schepen van Sport Debby Vermeiren.
Het gemeentebestuur liet zich in het dossier juridisch bijstaan door consultant NDN 
(Neirynck-De Neve) uit Aalter.

Het nieuwe zwembad 

Inhoud: competitiebad van 25 m (8 zwembanen) met beweegbare bodem, recreatieve 
zone met familieglijbaan, kruidenbaden, doelgroepenbad (met beweegbare bodem), 
splashpad, peuterbad (met spraypark), cafetaria, fitnessruimte en binnenspeeltuin. 
Het nieuwe gebouw - met aanpalend een speeltuin - wordt harmonieus in de groene 
omgeving ingepast. 

Meer nog dan vroeger spitst de zweminfrastructuur zich toe op instructie en gezond 
bewegen. Voor personen met beperkte mobiliteit geldt een aangepast bewegingspakket. 
Het gemeentebestuur voorziet ruime openingstijden en een betaalbaar zwemtarief voor 
Temsenaars: slechts 3,5 euro voor volwassenen, 3 euro kinderen en senioren.
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December 2015, bij het toen nog 
gevulde zwembad: de burgemeester, 
schepen Debby Vermeiren en 
sportfunctionaris Erik Vermeulen. 

AARZEL NIET !
Laat uw fiets labelen

De politiezone Kruibeke / Temse en het
gemeentebestuur van Temse starten met
een actie tegen fietsdiefstallen.

Dit actieplan wordt geschraagd
door twee pijlers: enerzijds,
preventief, de fiets labelen en
anderzijds de mogelijkheid
om een gevonden
fiets terug te geven
aan de eigenaar.

Een fiets waar een label met het rijksregisternummer werd
opgekleefd kan bij verlies of diefstal immers veel sneller
worden opgespoord en door de lokale politie worden te-
rugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar.

U krijgt bovendien een FIETSPAS waardoor u uw fiets
degelijk kan omschrijven bij aangifte wanneer u toch het
slachtoffer van een fietsdiefstal mocht worden.

Daarom bieden de lokale politie Kruibeke-Temse en het ge-
meentebestuur van Temse u nogmaals de mogelijkheid om
uw fiets GRATIS te laten labelen…

ZATERDAG 14 MEI

10 - 12 u
Tielrode - Antwerpse Steenweg
(parking Sporthal)

U dient zich niet op voorhand in te schrijven.
De politiezone beschikt over een nieuw toestel waar-
door het labelen van de fiets slechts 1 minuut duurt.
Het rijksregisternummer van de eigenaar wordt dus niet
langer in het fietskader gekrast, maar wordt met een
onverwijderbaar label op de fiets gekleefd.

Breng zeker uw identiteitskaart mee !

Maar ook diegenen van wie hun fiets gestolen werd,
krijgen hulp om hun fiets misschien terug te vinden.
De politiezone Kruibeke / Temse heeft zich aangesloten
op de website www.gevondenfietsen.be. Deze website
verzamelt verschillende politiezones in Vlaanderen rond
het thema van de gevonden fietsen. Op deze website
plaatst de politie een foto van de fietsen die terugge-
vonden worden. Door in te loggen op deze website, kan
je kijken of je fiets werd teruggevonden in één van de
politiezones die aangesloten zijn. Je kan deze website
ook terugvinden via een link op de website van de poli-
tiezone www.politiekruibeketemse.be

Politiezone
KRUIBEKE-TEMSE

Nagelheetmakerslaan 1 Temse
tel 03 711 02 02
fax 03 711 02 09www.politiekruibeketemse.be
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