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Voorwoord wethouder Gerdo van Grootheest
Degenen die net als ik regelmatig even door het Geusseltpark
fietsen weten dat de bouw inmiddels ver gevorderd is. En ook
achter de schermen wordt hard gewerkt om zo snel mogelijk
de deuren te openen. Zo hebben we met de gemeenteraad de
tarieven voor het Geusseltbad vastgesteld, en krijgt de nieuwe
sportorganisatie Maastricht Sport vorm. U leest er in deze
nieuwsbrief alles over.
Voor mij blijft voorop staan dat we een juweeltje in Maastricht krijgen.
Natuurlijk omdat we het meest duurzame zwembad van Nederland bouwen,
maar meer nog omdat het een bad is van en voor alle Maastrichtenaren.
Vanaf het begin hebben gebruikers meegesproken over de vormgeving van
het bad en dat is te zien in dit doelgroepgerichte en klantvriendelijke bad.
Het wordt een zwembad dat voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen
zich welkom voelt!

Gerdo van Grootheest
Wethouder van stadsontwikkeling, natuur en sport

Maastricht Sport in Geusseltbad
Uiterlijk eind 2012 verhuist
Maastricht Sport, de verzelfstandigde sportorganisatie
van gemeente Maastricht
naar het Geusseltbad.
De sportorganisatie voert
het sportbeleid uit van
gemeente Maastricht.

De nieuwe organisatie gaat zich
vooral bezighouden met bewegingsstimulering, het beheer&onderhoud
en het verhuren van alle sportvoorzieningen in de stad inclusief het
nieuwe Geusseltbad.

De nieuwe sportorganisatie streeft
naar één duidelijke loketfunctie.
De bundeling van kennis, ervaring
en krachten, efficiency, service en
kwaliteit van dienstverlening staat
centraal in de nieuwe organisatie.

Volg ons ook op www.facebook.com/maastrichtsport
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Vullen van de baden
Als u deze nieuwsbrief leest, lopen de zwembaden van het Geusseltbad vol met
							leidingwater van WML. Ieder uur
							
stroomt er 22 m3 water in de baden.
Spannende momenten
Het vullen van de baden vindt plaats tijdens werkdagen en
werkuren zodat er steeds controle is of alles in orde is. Met
het vullen van de zwembaden worden ook de installaties
opgestart en getest. Dit zijn spannende momenten om
te ervaren of alles zoals het bedacht en uitgewerkt is ook
functioneert.
Het eerste zwembad dat gevuld wordt is het Zorgbad.
Dit bad heeft een inhoud van 650 m3. Als dit bad gevuld is,
wordt het combinatie bad gevuld (1070 m3). Daarna volgen
het Recreatiebad (400 m3) en het Wedstrijdbad (1670 m3).
Het buitenbad wordt gevuld zodra het gereed is.
Als alle baden begin september gevuld zijn zal het inregelen en testen van de installaties nog duren tot eind
oktober 2012.
Energievoorziening
Van de bronnen die geboord zijn voor de energievoorziening (gebruik van de warmte) zijn de laatste watertesten
genomen. Eind augustus worden de uitslagen van de
laatste watermonsters verwacht. Als deze watermonsters
positief uitvallen kan ook deze installatie verder worden
ingeregeld en opgestart met de overige installaties.

De Geusseltbad zwemles methode: beter en sneller leren zwemmen!
Kinderen uit Maastricht en omstreken
leren dankzij een nieuwe zwemlesmethode plezierig, snel en op een
natuurlijke wijze zwemmen. Deze
methode bestaat uit een zelf ontwikkelde les, gecombineerd met bestaande methoden. Het resultaat is dat

Tarieven
Voor de zomervakantie heeft
de gemeenteraad de begroting
en de tarieven voor het Geusseltbad vastgesteld. Daarmee is
Maastricht voor de komende 30
jaar verzekerd van een modern
en aantrekkelijk zwembad.

kinderen beter en ook sneller leren
zwemmen. Alle zwemonderwijzers
die in het Geusseltbad gaan werken
zijn actief betrokken geweest bij de
ontwikkeling. Ook is de methode op
onderdelen in de praktijk getoetst.
Als klap op de vuurpijl wordt bij

deze volledig nieuwe zwemmethode
een diplomagarantie verstrekt. Dit
betekent dat kinderen gegarandeerd
het A-diploma halen voor een totaalbedrag van € 550,-. Uiteraard is dit
diploma erkend door de NRZ (Nederlandse Raad voor Zwemdiploma’s).

Omdat ieder openbaar zwembad
in Nederland een exploitatietekort
heeft, staan we als gemeente voor de
keuze hoe dit te dekken. De tarieven
verhogen is één van de manieren. Ten
opzichte van de huidige situatie zal
een bezoek aan het nieuwe zwembad
gemiddeld 0,91 euro meer kosten.
Daarbij wordt rekening gehouden
met kwetsbare groepen, zodat het
voor iedere Maastrichtenaar mogelijk
blijft om het zwembad te bezoeken.

Het stadsbestuur vindt een verhoging van de toegangsprijs billijk, omdat er in het Geusseltbad meer kwaliteit geboden wordt. Ook is er sinds
2007 niet meer geïndexeerd vanwege de slechte staat van de huidige
zwembaden. Daarnaast wordt in de
toekomst budget gereserveerd voor
beheer en groot onderhoud. Met dit
besluit blijft het ook in de toekomst
voor iedere Maastrichtenaar mogelijk
om het zwembad te bezoeken.
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