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Aanleiding
Vragen van de CDA fractie t.a.v. communicatie omtrent zwembad ’t Walfort, 30 oktober 2010
Inhoud mededeling
In een bijeenkomst van raadsleden van de diverse partijen met vertegenwoordigers van Optiesport en
personeel van het zwembad werd het feit besproken dat informatie over openingstijden,
publieksacties e.d. voorheen via de gemeentelijke pagina’s in Aalten Vooruit en De band werden
bekend gemaakt en nu niet meer.
Onze vragen en opmerkingen:
1. Wat is de beweegreden om dit niet meer te publiceren op de gemeentelijke pagina’s?
Antwoord: de reden is dat de plaatsing van informatie over ’t Walfort op de gemeentepagina te veel
redactioneel werk veroorzaakte voor de gemeente Aalten.
2. Is het college niet met ons van mening dat het een gemeentelijk belang is dat er zo veel
mogelijk gebruik gemaakt wordt van zwembad ’t Walfort en dientengevolge informatie over het
zwembad ruim en regelmatig verspreid zou moeten worden?
Antwoord: in beginsel is het gebruik van ’t Walfort – en in het verlengde daarvan de verspreiding van
informatie over het zwembad – in het belang van de huidige exploitant. Immers, op basis van de
huidige exploitatieafspraken is het financieel gewin bij toenemende bezoekersaantallen voor de
exploitant. Dit laat onverlet dat de gemeente, vanuit het oogpunt van sport en bewegen, het gebruik
van ’t Walfort toejuicht.
3. Is het college ook niet met ons van mening dat een wekelijks zwembadhoekje op de
gemeentelijke pagina’s door de doelgroep spoedig herkend en gelezen zal worden, terwijl er
toch maar weinig bladruimte voor nodig is?
Antwoord: het college kan zich voorstellen dat een wekelijks zwembadhoekje op de gemeentelijke
pagina door de doelgroep herkend en gelezen zal worden. Het college is echter ook van mening dat
de site van ’t Walfort in dat opzicht ook meer dan voldoende informatie voor de doelgroep biedt.
4. Is het college bereid om ’t Walfort dit zwembadhoekje op de gemeentelijke pagina’s voortaan
weer toe te staan?
Antwoord: indien de plaatsing van dit zwembadhoekje geen redactioneel werk voor de gemeente
Aalten tot gevolg heeft en de kosten voor plaatsing door Optisport gedragen worden, is de gemeente
bereid hieraan mee te werken.

