
Zwembad enquête maart 2015 door de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge 

 

Uitgezet naar 130 adressen van leden  

Reacties van 27 adressen  (21%) 

-vernieuwen?: 

 16 maal ‘ja’  (12%)  die overwegend ook van plan zijn er te (blijven) zwemmen 

 10 maal ‘neen’  (7%) 

1 maal ‘weet niet’  (1%) 

Samen: 20% 

 

Opmerkingen van de 27 respondenten:  

-  ik dacht dat uit Amsterdam Zuidoost veel kinderen naar Abcoude komen om te leren zwemmen. 

Mogelijk kan ook van die kant een financiële bijdrage voor het zwembad komen. 

-Ik ben zeer zeker van mening dat het zwembad van Abcoude gerenoveerd moeten worden, laten we 

alstublieft toch enige faciliteiten in de omgeving houden, met zoveel water om ons heen is het 

uitnodigende om hier de kinderen te leren zwemmen dan helemaal naar mijdrecht te gaan het is 

zeer zeker drempel verhogend Het zwembad in Mijdrecht is uit de route en komt niet uitnodigend 

over. 

- Maar met het aantal nieuwe bewoners in Abcoude lijkt het mij alleen maar goed als er een nieuw 

zwembad komt. 

- WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT KINDEREN UIT DE OMGEVING ER ZWEMLES KRIJGEN. 

- ook voor kinderen is het belangrijk om te leren zwemmen. 
niet helemaal in mijdrecht. 
n201 is al druk genoeg. 
ook kan je dan niet meer met de fiets. 
 

- Ik ben van mening dat het zwembad niet vernieuwd moet worden. 
 Ooit was het, zoals je weet,  een buitenbad en voldeed het aan de schaarse vraag. 
 Volgens mij is het huidige binnenbad vanaf he moment van opening ( 1972 ?) alle jaren 
verlieslatend geweest. 
Ik ben van mening dat die jaarlijkse last en de 4 miljoen beter besteed kunnen worden. 
 

-Ik vind dat er een oplossing moet worden gevonden die niet vier miljoen € kost maar er wel 

voor zorgt dat een zwembadfunctie voor Abcoude behouden blijft. Valt dat onder ja of nee?  

 


