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Het beloofde zwemparadijs is een dure grap geworden, vindt gemeenteraadslid Dagmar Beernaert.
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Uitbater cafetaria van Oudenaards zwembad intussen door rechtbank failliet verklaard

Nieuw zwembad in
Oudenaarde lokt minder
bezoekers dan verwacht
Het zwembad in
Oudenaarde opende
een klein jaar geleden.
Tot december kwamen
97.000 bezoekers een
duik nemen.
‘Dat is ver beneden de
verwachting van
270.000 per jaar’, zegt
Dagmar Beernaert,
gemeenteraadslid voor
de SP.A.
VAN ONZE MEDEWERKER

PAUL DARRAGAS

‘Het beoogde bezoekersaantal van 270.000 per
jaar blijkt veel te hoog gegrepen’,
zegt Dagmar Beernaert (SP.A).
‘Van bij de opening begin april vorig jaar tot december vonden iets
meer dan 97.000 bezoekers de weg
naar het nieuwe zwembad. Dat is
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ver beneden het vooropgestelde
doel. Bijna 25.000 bezoekers kochten een gewoon toegangsticket,
28.000 anderen kwamen met een
tienbeurtenkaart. Er werden
41 jaarabonnementen verkocht.
Van april tot december kwamen

‘Aanhoudende
kritiek is nonsens
en een bewuste
verspreiding van
desinformatie’
PETER SIMOENS

Schepen van Sport

ook 27.931 schoolkinderen zwemmen.’

Ergernissen
Dat het niet storm loopt voor
het zwembad, is volgens het gemeenteraadslid geen echte verras-

‘Het nieuwe bad
blijkt niet het
beloofde
zwemparadijs’
DAGMAR BEERNAERT

Gemeenteraadslid

sing. ‘De toegangsprijzen zijn
meer dan verdubbeld en het nieuwe bad blijkt niet het beloofde
zwemparadijs’, zegt Beernaert. ‘Zo
is het wellnessgedeelte dikwijls
buiten dienst, is het water te koud
of zijn de kleedkamers niet netjes.
Dat veroorzaakt natuurlijk ergernissen. Bovendien blijkt ook het
kostenplaatje een pak hoger uit te
vallen. De Oudenaardse belastingbetaler moet al bijna vijf miljoen
euro meer betalen dan initieel
werd bepaald. Dit is echt een dure
grap aan het worden.’

Pas in derde jaar
naar 270.000
Een domper is zeker het faillissement van de bvba Lesko, uitbater van de cafetaria van het nieuwe zwembad. ‘De hoge exploitatievoorwaarden, die zwembadeigenaar Sportoase oplegt, hebben de
uitbater de das omgedaan en hebben tot een financiële put geleid’,
zegt Beernaert. ‘De cafetaria

moest verplicht opengehouden
worden, ook als er geen volk in het
zwembad was.’
‘De kritiek van raadslid Dagmar Beernaert is pure nonsens.
Meer, zij verspreidt bewust desinformatie en dat brengt het zwembad schade toe’, zegt schepen van
Sport Peter Simoens (Open VLD).
‘Vooraleer zich met het zwembaddossier te bemoeien, zou ze zich
beter eerst in het financiële en beleidsplan verdiepen. Het bezoekersaantal van 270.000 wordt pas
vanaf het derde jaar beoogd.
Bouwheer en eigenaar nv
Sportoase zal zelfs nu al een beter
financiële balans kunnen voorleggen dan in het businessplan ingeschreven is.’
‘Het faillissement van de uitbater van de cafetaria is uiteraard
geen leuk nieuws. De stad huurt
het zwembad, maar niet de cafetaria. Toch zullen we, samen met
Sportoase, zo snel mogelijk naar
een nieuwe uitbating zoeken.’

