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Wat een week! 

  
Het zal u niet ontgaan zijn dat De Waterman en andere openluchtzwembaden deze week 
behoorlijk in het nieuws zijn geweest vanwege overlast. Omdat er verschillende verhalen 
in omloop zijn over wat er bij ons gebeurd is, zetten wij het in dit artikel (nog eens) uiteen. 
  
Vorige week zaterdag was het een zeer warme dag waarop ons management zich goed had 
voorbereid. Wij gingen al voor 11.00 uur open om een zo kort mogelijke rij van mensen te 
krijgen die naar binnen wilden. Ook waren er voldoende toezichthouders voor het bad en 
beveiligers voor de zonneweide ingezet, zodat het een veilige en leuke dag kon worden. Dat 
dit een terechte aanname was werd de dinsdag ervoor nog bewezen: 1600 bezoekers die 
zonder problemen een gezellige middag hadden! 
  
Wat er bij ons gebeurde hadden wij in ons bestaan van het burgerinitiatief nog niet eerder 
meegemaakt. Een meisje kreeg in het zwembad een epileptische aanval. Daarvoor werd 112 
gebeld voor een ambulance, die snel ter plaatse was. Bij een 112-melding komt altijd de 
politie langs. Deze komst had dus niets te maken met welke overlast dan ook. Maar dit alles 
leidde er wel toe dat het onrustig werd binnen De Waterman, zodanig dat de politie ons 
uiteindelijk adviseerde even geen mensen meer toe te laten. Ook al was het bezoekersaantal 
van de dinsdag ervoor nog niet bereikt en ook al stond er opnieuw een rij voor de ingang. Dit 
leidde er uiteindelijk toe dat een vrij grote groep jongeren meende dat er voor hen andere 
rechten zouden bestaan en dat de maatregel voor hen niet zou gelden, ofwel dat zij zonder 
te betalen via de sloot naar binnen zouden kunnen. Natuurlijk staan wij dat niet toe (moeten 
zij toch ook begrijpen!) en daarop werden deze jongeren ook aangesproken om het 
zwembad weer te verlaten. Helaas ontaardde dit verzoek in bedreigingen naar zowel onze 
toezichthouders, de beveiligers, politie als ander publiek die ons wilde assisteren. Om de 
situatie niet uit de hand te laten lopen is in gezamenlijk overleg met onze manager en de 
politie besloten het zwembad rond 17.00 uur te ontruimen. Dat is vervolgens gelukt waarbij 
wij alle overige bezoekers bedanken voor hun medewerking en opvolging! 
En niet onbelangrijk te melden: met het meisje gaat het weer goed, en ons team is later nog 
uitgebreid bedankt voor de adequate hulp die het team heeft verricht! 
 

 



  
  

Maatregelen 

  
Het bestuur van De Waterman heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen in diverse 
overleggen (intern, met de gemeente en locoburgemeester, met de politie en met de 
jongerenwerker) een actieplan met aangepaste maatregelen vastgesteld hoe wij in het 
vervolg moeten omgaan met toegang tot De Waterman. Uiteindelijk zijn wij tot de volgende 
punten gekomen: 

 Wij zullen bij een bereikt aantal van 1500 bezoekers alleen nog mensen binnenlaten 
die een abonnement hebben. Op die wijze denken wij een goede afweging gevonden 
te hebben in wat veiligheidshalve het maximale aantal bezoekers is en de marge die 
daarbij nog wordt aangehouden voor mensen die via een abonnement altijd binnen 
moeten kunnen komen binnen de openingstijden.  

 Wij zullen de mensen die nog in de rij staan adviseren later op de dag terug te keren. 
Dit omdat wij niet kunnen adviseren hoe lang men in de rij en in de hete zon moet 
wachten en wij dan ook geen valse hoop willen geven dat binnen korte tijd de 
toegang weer open zal zijn.  

 Alle mensen vanaf 14 jaar zullen wij vragen om een identiteitsbewijs te laten zien, 
een bewijs dat men altijd bij zich moet hebben.  

 Kinderen beneden de 14 jaar moeten of onder begeleiding van een van de ouders 
naar binnen of kunnen door hen aan het toegangshek worden ‘afgeleverd’ via het 
tonen van een identiteitsbewijs van een ouder. Ofwel wij willen dat een ouder zich 
verantwoordelijk voelt voor het gedrag van hun of andermans kinderen om daar 
gelijk of later op aangesproken te kunnen worden.  

 Mensen, ook kinderen beneden de 14 jaar, die een abonnement hebben kunnen op 
vertoon van hun persoonlijke abonnement (niet overdraagbaar!) altijd naar binnen. 

 Wij zullen de Haagse zwembaden verzoeken om gegevens van mensen, die 
geweigerd worden in Haagse zwembaden, met ons te delen. Die mensen zullen ook 
niet in ons bad worden toegelaten.  

 Op drukke dagen zal er standaard beveiliging van een beveiligingsbureau aanwezig 
zijn dat mede toezicht zal houden op de toegang en zonneweide. Onze eigen 
toezichthouders zullen zich vooral aan het bad ophouden.  

 Ons management heeft verder goede afspraken gemaakt met de politie en 
jongerenwerker om zowel preventief (zomaar even buurten) of reactief (bij overlast) 
langs te komen en zo nodig op te treden.  

 Overlastgevers zullen verdere toegang tot het zwembad worden ontzegd, al dan niet 
voor langere tijd. 

Het spreekt voor zich dat niemand van ons (bestuur, management en vrijwilligers) deze 
maatregelen toejuicht. De Waterman is er voor zomerrecreatie in de eigen leefomgeving 
voor iedereen, ongeacht achtergrond en woonplaats, onder beheer van vele vrijwilligers die 
hun vrije tijd graag opofferen om plezier te geven aan anderen. Niet voor niets hanteren wij 
dan ook de slogan “Voor burgers, door burgers”. 
Laten wij eerlijk zijn, dan zouden deze maatregelen toch helemaal niet nodig moeten zijn! 
  
  

 



Toekomst Waterman 

  
Zoals wij eerder hebben medegedeeld heeft het huidige college van B&W het standpunt 
ingenomen dat er voor Wateringen een openluchtzwembad beschikbaar moet blijven onder 
de voorwaarde dat deze beheerd moet blijven door een burgerinitiatief. Dat dit standpunt 
nu wordt ingenomen moeten wij ook als een groot compliment zien aan iedereen die zich 
met De Waterman bezig houdt. Het is de gemeente gelukkig ook opgevallen dat het beheren 
van een zwembad via onze stichting uiteindelijk veel minder kost dan via een standaard 
professionele organisatie. En niet te vergeten, ook conform alle veiligheidsvoorschriften.  
Vanuit dat standpunt hebben wij de opdracht gekregen om zelf een fase-1-plan op te stellen 
voor renovatie van eerst alleen de badkuip met de gehele technische ruimte. Fase-1 houdt in 
dat eerst prioriteit gegeven wordt aan de allernoodzakelijkste onderdelen van de renovatie, 
aangevuld met zaken die ons van het gas los zouden kunnen maken. En bij dat laatste 
denken wij aan allerlei nieuwe technieken om warmte en energie te leveren, aangevuld met 
een scherm dat over het water heen kan om het water bij koude dagen en/of nachten op 
temperatuur te houden. Dat onderzoek is met veel deskundigen, ieder op eigen discipline, 
binnen drie maanden opgesteld. 
Een paar weken geleden hebben wij het onderzoek met alles wat daarbij komt kijken aan de 
wethouder afgeleverd. Helaas was toen de deadline voor het opstellen van de voorjaarsnota 
van de gemeente met plannen voor de komende jaren al verstreken. Daarom moeten wij het 
doen met een passage dat het college komt met plannen voor de toekomst op basis van 
genoemde plannen. Tevens wordt weer 50.000 euro gereserveerd voor 2020, zijnde het 
bedrag dat de gemeente jaarlijks denkt nodig te hebben om De Waterman open te houden. 
Dat de bedragen ook totaal anders kunnen zijn laat de gemeentelijke jaarrekening van 2018 
zien waarin verhaald wordt van een storting van 65.000 euro in de algemene reserve van de 
gemeente (zijnde het begrote bedrag dat vanuit de gemeente toch niet nodig was voor De 
Waterman) en onze positief gedraaide exploitatie van ongeveer hetzelfde bedrag in 2018 
met 54.500 bezoeken! 
Ons (en uw) credo zou dan ook kunnen zijn: Laten wij zo snel mogelijk fase-1 van de 
renovatie uitvoeren (bij voorkeur na zwemseizoen 2020) want dan zouden de jaarlijkse 
beheerkosten (vooral de kosten aan gas) nog een stuk lager kunnen uitvallen, of bij een 
mooie zomer ook meer kunnen opleveren! 
NB: u kunt dit verlangen natuurlijk ook zelf extra benadrukken door dit deze week aan te 
geven bij de presentatie van vier scenario’s voor de toekomst van Wateringen in de 
bibliotheek!  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zwemvierdaagse 

  
Deze week, van 8 t/m 12 juli, wordt weer de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. Steeds 
tussen 17.00 en 20.00 uur kan men zwemmen. De kosten bedragen € 15,-. 
Het water is nog steeds van goede temperatuur om eens lekker vier (van de vijf mogelijke) 
dagen te zwemmen! 
Mogelijke afstanden zijn 500 meter (20 banen) en 1.000 meter (40 banen). 
  

 
  
 
 

 
 
 



 
Alweer een Glazen Pluim! 
 

Trots kunnen wij melden dat opnieuw een initiatief van en voor De Waterman in de prijzen 
gevallen is voor een Glazen Pluim van Fonds 1818 en het Algemeen Dagblad.  
Ook dit jaar krijgen wij weer een bedrag van 2500 euro. Het betreft nu onze plannen om 
meer speelattributen in en rond het water te kunnen aanbrengen. 
Lees op bijgaande afbeelding hoe het positieve juryrapport luidt: 
  
 

 
 


