Conseil communal – Gemeenteraad / 21012019
De vestiging van een zwembad in Vorst en het detail van het project (op vraag van
Mijnheer Hacken, gemeenteraadslid)
Vorst, 2 januari 19
Interpellatie van het Schepencollege betreffende de vestiging van een zwembad in Vorst
en de details van het project
Geachte heer Burgemeester,
Graag wou ik de stand van zaken kennen rond een andere belangrijke uitdaging voor deze
legislatuur: de noodzaak van een zwembad in onze gemeente, gelet op de overbezetting van
de zwembaden van de buurgemeenten die ze ertoe aanzet voorrang te verlenen aan hun eigen
burgers en aan de kinderen van hun eigen scholen.
Tot onze grote verbazing heeft uw meerderheid, na 12 jaar helemaal niets te hebben
ondernomen in dit dossier, deze uitdaging in september jl. behandeld en hier breeduit rond
gecommuniceerd. Laat ons wel wezen, veel geblaat maar weinig wol: geen beslissing rond de
plaats, geen financiering, er was sprake van een olympisch zwembad en de uittredende
burgemeester heeft dit idee meteen ter zijde geschoven, ... Een complete vaagheid. Dit gezegd
zijnde heeft de uittredende Schepen bevoegd voor sport tijdens de uitreiking van de
sportverdiensten in november jl. onze nieuwsgierigheid gewekt door in het openbaar te
verklaren – en ik citeer – “Alles is klaar opdat Vorst binnen de 3 jaar over een zwembad
beschikt. Het enige wat de nieuwe meerderheid hoeft te doen, is het dossier op te starten.”
Het goede nieuws is dat, aangezien de meerderheid uiteindelijk voorlopig niet veranderd is, de
Vorstenaren dus mogen verachten dat deze termijn van 3 jaar nageleefd zal worden!
Mijn interpellatie heeft dus betrekking op dit dossier dat alleen nog maar opgestart hoeft te
worden. Ik zou graag meer details vernemen: Waar zal dit zwembad worden gebouwd? Met
welke financiering? Zal het een PPP worden, zoals in de pers werd gemeld? Welke omvang
zal het zwembad uiteindelijk hebben? Of ligt er niets van dat alles vast en moeten we dus
vrezen dat er niets gebouwd zal worden voor het einde van de legislatuur?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Laurent Hacken

De heer Ouartassi legt uit dat de eerste presentatie van het project in 2008
plaatsgevonden heeft bij het Gewest.
Op dat ogenblik moest het opgeschort worden bij gebrek aan gewestelijk
budget. Vervolgens is het dossier, tijdens de volgende legislatuur, teruggekeerd bij de
Minister.
Sindsdien is er een bevolkingstoename geweest.
Op 31 mei 2018 stelt een ordonnantie “zwembadplan” geld ter beschikking van de
gemeenten die geen zwembad hebben.
De ambitie van de Gemeente is een groter zwembad met groene en recreatieruimten.
Het project dat werd voorgesteld op 06/09/18 heeft de mogelijkheid om voor 100%
gesubsidieerd te worden.
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Het dossier zal worden overhandigd aan het Studiebureau dat belast zal zijn met de
uitwerking van het project.

