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1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
De voorzitter deelt mee dat op de raadscommissie infrastructuur van 10 mei om 13u een toelichting 
zal gegeven worden over de stand van zaken van de vlaggenschipprojecten.

2 Heroriëntering waterrecreatie in provinciedomeinen

Gedeputeerde Ann Schevenels licht dit dossier toe aan de hand van een powerpoint. Deze gaat als 
bijlage bij dit verslag.

Tie Roefs vindt de aanpak in dit dossier geen manier van werken. Vorige week werd er 
gecommuniceerd naar de pers terwijl er die dag ook een raadscommissie infrastructuur is doorgegaan 



waar met geen woord over dit dossier is gerept. Dit had al veel langer op tafel moeten gelegen 
hebben. Ik voel nu geen opening om over alternatieven te spreken. Waarom zijn zwemvijvers geen 
optie? Ik zou willen vragen om dit dossier te verdagen zodat er meer tijd en ruimte is om een 
beslissing te nemen.

Louis Tobback deelt mee dat de raadsleden hier puur ten documentaire titel zitten. Op de website van 
het provinciedomein staat te lezen dat het zwembad niet meer open gaat. Wat zitten wij hier dan 
eigenlijk nog te doen? Dit getuigt van heel weinig respect. Waarvoor dient de provincieraad eigenlijk 
nog? Vorige week werd er in de raadscommissie infrastructuur meegedeeld dat de volgende zitting 
vandaag in Huizingen zou zijn. Er werd toen geen woord gezegd over de beslissing die vandaag 
voorligt. Deze vorm van minachting heb ik in de kamer nog nooit meegemaakt. Wij slikken dit niet. En 
de raadsleden die vandaag in de meerderheid zitten moeten goed beseffen dat ze morgen in de 
oppositie zitten.

Daarnaast vraag ik mij af waarom dit nu allemaal halsoverkop moet gebeuren. Waarom wordt dit 
slechts 8 weken op voorhand beslist? De toestanden van de zwembaden zijn toch al gekend sinds 
september, als het al niet vroeger was. In Diest komt er zelfs een uitzonderlijke gemeenteraad, in 
Leuven komt er ook een motie. Dit is ook niet besproken met de drie gemeentebesturen en de 
betrokken politiezones. Qua elegantie overtreft dit alle limieten. Bij de start van de deputatie is in de 
beleidsnota ook niks gezegd over de sluiting van de zwembaden. Ik steun de vraag om dit te 
verdagen naar april.

Er wordt 13,5 miljoen euro voorzien als alternatief voor de drie domeinen. Stopt het daarbij? Ik zou 
heel graag de berekening willen zien waar dit bedrag op gebaseerd is. Daarnaast wordt beweerd dat 
voor 25 miljoen euro de zwembaden State of the art kunnen vervangen worden. Het is vandaag heel 
goedkoop om geld te lenen en moderne zwembaden verliezen geen water meer. Daarnaast gaan er 
bij de voorgestelde alternatieven ook geen inkomsten meer zijn en ook de kwaliteit van het water bij 
waterrecreatie gaat hygiënisch moeten zijn en opgepompt worden. Het zwembad van Huizingen wordt 
gesloten op 1 mei. Wat is het vooruitzicht? Wanneer komt er een alternatief? De nieuwe plannen zijn 
begroot op 13,5 miljoen en de sanering kost 7 miljoen euro. Dat komt al dicht in de buurt van de 25 
miljoen euro voor de vervanging van de zwembaden. Wat belet u om te investeren in de volledige 
vervanging van de zwembaden? De zwembaden zijn de parels van de provinciedomeinen. Maar de 
parels vallen er nu uit.  Het zijn de sociaal zwakkeren die in de zomer niet op vakantie kunnen gaan 
die gebruik maken van de zwembaden. Dit is een zeer asociale maatregel.

Voor een stad als Diest is dit een economische ramp. Het zwembad zorgt niet allen voor veel volk in 
de Halve Maan maar ook in de stad nadien. Tenslotte is er nog de zaak van het betrokken personeel. 
Mensen worden gerecycleerd. Het syndicaal overleg moet geconsulteerd worden want mensen 
kunnen niet zomaar verplaatst worden. En wat doe je met de concessies  van de horeca op het 
domein? Je neemt deze mensen hun bezoekers af. Dit is een vorm van contractbreuk. 

Bertrand Demiddeleer mist het alternatief in het alternatief. Zijn er andere opties bekeken? Er zijn 
immers alternatieven voor chloor. Ook het voorstel dat nu voorligt vraagt onderhoud en zal voor 
kosten zorgen. Het is de taak van de overheid om de mensen op een gezonde manier aan recreatie te 
laten doen. 

Françoise Devleeschouwer vindt dat er totaal geen respect voor de raadsleden wordt getoond. U had 
de gelegenheid om ons eerder in te lichten, ook vorige week. De tekeningen van de alternatieven zijn 
om te lachen.

Hilde Mombaerts wil weten of het zwembad van Huizingen is afgekeurd? Indien dit het geval is moet 
het uiteraard toe. Maar indien niet moeten er toch oplossingen zijn om het zwembad nog open te 
houden? Waarom moeten alle zwembaden op termijn gesloten worden? Ik vraag ook om het dossier 
uit te stellen. 

Tie Roefs vraagt om dit dossier uit stellen naar april en de tijd te nemen om een aantal punten nader 
te onderzoeken. De argumenten inzake veiligheid en tekort aan redders kunnen opgelost worden.



Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat sommige vragen haar niet verbazen. Dit is allemaal niet 
nieuw, ook mijn voorgangers zijn al geconfronteerd geweest met de problematiek van het zwembad. 
Op een zeker moment stel je vast dat dit een eindig verhaal is. Ook in de beleidsnota wordt dit al 
vermeld. Ook de optie van de zwemvijver heeft in de vorige deputatie al op tafel gelegen. Wat zouden 
we allemaal nog bijkomend moeten onderzoeken: een 25 meter bad, een 50 meter bad, een 
zwemvijver,…? Ik hoor stemmen om de zwembaden te sluiten en niets in de plaats te stellen. Je start 
met een dossier en je laat je informeren op technisch vlak. Een optie is inderdaad om niks te doen en 
de zwembaden openhouden en aan struisvogelpolitiek te doen. Hier in Huizingen is de situatie zeer 
acuut en moet er gesloten worden. In Kessel-lo denken we dat het nog 4 jaar mee kan, in Diest 5 jaar 
indien er zich ondertussen geen ernstige mankementen voordoen. Dus we sluiten ze niet alle drie 
tegelijkertijd. 

Tie Roefs stelt vast dat we er nu heel snel over gaan. Ze vraagt om dit eerst terug te agenderen 
binnen de schoot van deze raadscommissie (problematiek en alternatieven) zodat we op een termijn 
van een half jaar kunnen beslissen met kennis van zaken. 

Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat we nu en volgende week dit dossier bespreken.

Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat er nu een voorstel van de deputatie op tafel ligt. Het 
zwembad van Huizingen kan niet meer open omdat de kosten gigantisch zijn. De alternatieven gaan 
zeker nog besproken worden. 

Gedeputeerde Bart Nevens antwoordt vanuit zijn bevoegdheid als gedeputeerde voor gebouwen door 
te stellen dat de problemen met de zwembaden al vrij snel duidelijk werden zoals bijvoorbeeld de 
problemen met de voegen in het ploeterbad van Kessel-Lo. Het gaat hier ook allemaal om gigantische 
technische installaties, de problematiek wordt hier vanuit de oppositie nogal vrij simpel voorgesteld. 
De zwembaden worden na de winter telkens terug opgestart en dan wordt bekeken hoe de installaties 
werken.

Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat een buitenzwembad niet te vergelijken is met een 
binnenzwembad en veel extra onderhoud vraagt. Je moet minstens een maand voor de opening bezig 
zijn met heel de technische installatie op punt te stellen. 

Tie Roefs aanvaardt de uitleg van gedeputeerde Nevens. Maar waarom moet dit nu allemaal zo snel 
beslist worden? Gedeputeerde Schevenels heeft de schetsen van de alternatieven zelfs al getoond. 
Alles is dus al in kannen en kruiken.

Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat dit totaal niet waar is. We vragen hier vandaag om 
studies te mogen doen voor de drie zwembaden en hopelijk kunnen de zwembaden in  Kessel-Lo en 
in Diest wel nog open blijven behoudens structurele defecten dit ondertussen onmogelijk maken. De 
tekeningen zijn enkel bedoeld om een sfeerbeeld te geven, meer niet. 

Dirk Vanhelmont (dienst gebouwen) antwoordt dat een zwemvijver qua werking en onderhoud voor 
95% vergelijkbaar is met een gewoon zwembad.  Enkel de zuiveringsmethode maakt het verschil. Alle 
andere kosten zijn dezelfde. Bovendien kunnen niet zomaar alle zwemkuipen omgebouwd worden 
naar een zwemvijver. Een zwemvijver is architectonisch helemaal anders opgebouwd en heeft een 
veel grotere diepte nodig.

Louis Tobback vraagt respect voor de raadsleden. Er is nog nooit een wettekst gepubliceerd voor ze 
gestemd is. Gaat men de info nu laten staan op de website?

Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat het gaat om een perstekst en geen wettekst. Het gaat hier 
ten gronde om een eerlijke en moedige beslissing. 

Louis Tobback wil weten waar in de beleidsnota van deze deputatie het voorstel om de zwembaden te 
sluiten wordt vermeld.

Gedeputeerde Ann Schevenels deelt mee dat er in de beleidsnota wel degelijk gesproken wordt over 
de problematiek van de zwembaden.



Louis Tobback antwoordt dat de problematiek al jaren gekend is. Er is ook niets voorzien in de 
meerjarenplanning. Waarom 13,5 miljoen euro voorzien als een nieuwbouw 25 miljoen euro kost? 
Blijkbaar weten jullie al meer dan de tekeningen. Waarom komt men bij de voorstelling van de 
meerjarenplanning hier niet op terug? Dat was tenminste eerlijk geweest. Men heeft zelfs niet de 
moed gehad om er vorige week tijdens de raadscommissie iets over te zeggen. Ook de titel van het 
agendapunt vandaag is heimelijk: ‘Heroriëntering waterrecreatie in provinciedomeinen”. Waarom 
nemen we niet meer tijd om dit te bekijken?

Gedeputeerde Tom Dehaene vraagt zich af of vier jaar niet meer dan tijd genoeg is? De sluiting van 
het zwembad in Diest is voorzien in 2026.

Bertrand Demiddeleer wil onderzoeken welke alternatieven er zijn voor het zwemmen in Huizingen. 
Kunnen wij de analyse rond het alternatief van de zwemvijver ontvangen?

Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat deze documenten kunnen opgevraagd worden.

Bertrand Demiddeleer antwoordt dat we deze informatie nodig hebben en vraagt daarom om dit 
raadsdossier te verdagen.

Tie Roefs vindt het goed dat er al contact is geweest met Boekenberg. Een collectieve voorziening 
mag geld kosten en daarom vragen we ook meer tijd voor dit dossier.

Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat er nu toestemming gevraagd wordt voor het masterplan 
waarin alternatieven onderzocht worden. 

Gedeputeerde Gunther Coppens vult aan door te stellen dat er kan gekozen worden om hierin mee te 
gaan en te zoeken naar alternatieven, ofwel niet. In de communicatie is steeds gesteld geweest dat de 
beslissing bij de provincieraad van 22 maart ligt. 

Louis Tobback antwoordt dat hij gedeputeerde Coppens voor een stuk kan volgen maar dan moet de 
beslissing anders geformuleerd worden. Na de provincieraad kunnen de zwembaden van Diest en 
Kessel-Lo ook vroeger dan gepland gesloten worden bij grote problemen. Hier is de provincieraad dan 
zelfs niet meer voor nodig. Daar gaan wij niet in mee. En daarnaast zou ik heel graag de 
berekeningen zien: hoe komt men aan die 13,5 miljoen euro en de opruimkosten voor 6 miljoen euro.

Gedeputeerde Gunther Coppens stelt dat hij blij is dat we de stap zetten naar duurzame 
waterrecreatie.

Aan dit verslag worden drie bijlagen toegevoegd met bijkomend cijfermateriaal.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

3 Aanpassing reglement van orde provinciedomein Huizingen

Agnetha Van Pee licht dit agendapunt toe.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

4 Aanpassing tarieven provinciedomein Huizingen

Agnetha Van Pee licht dit agendapunt toe. 

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.



5 Rondvraag

Er zijn geen variapunten.

Datum volgende vergadering 19 april 2022 om 13u
Einduur van de vergadering 17:20 uur

De secretaris, De voorzitter,

Peter Biondi Koen Moeyersons


