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O. Wijnhoven

Geachte heer Van Gellecom,
Op 2 december 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Regiement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
schimmelvorming in zwembad In de Bandert.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Tot ons hebben zich enkele inwoners van onze gemeente gericht met klachten over de
hygiëne in het zwembad. Concreet betreft het de doucheruimte welke vol zit met zwarte
schimmel die met de week erger zou worden en zich ook uitbreidt richting kleedhokjes.
Fysieke inspectie onzerzijds heeft e.e.a. bevestigd. Behalve dat het er onhygiënisch uit ziet,
blijkt volgens raadpleging van de website van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en
milieu ook dat schimmel schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Het melden van de
klachten bij de beheerder van het zwembad (Menswel) door diverse bezoekers heeft nog
geen actie opgeleverd.
Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Bent u op de hoogte van de situatie zoals bovenstaand beschreven?
De gemeente is reeds in een eerder stadium op de hoogte gesteld van het
"verschimmelen" van de kitvoegen.

Vraag 2:

Zo nee, zou u zich op de hoogte willen stellen van de problematiek rondom
schimmel in de douches van het zwembad?
Zie antwoord vraag 1.

Antwoord:
Vraag 3:
Antwoord:

Kunt u ons toezeggen om op korte termijn concrete actie te ondernemen om
beschreven problematiek op te lossen?
Direct na constatering in november is actie ondernomen en is een technisch
adviseur van de kitfabrikant ter plekke geweest. Inmiddels zijn de kitvoegen in het
doucheplein vervangen
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Vraag 4:

Antwoord:
Vraag 5:
Antwoord:

Vraag 6:
Antwoord:

Indien dit geen taak is van de gemeente, kunt u dan de beheerder van het
zwembad (Menswel) opdracht geven op deze problematiek op korte termijn
op te lossen?
Niet van toepassing.
Wat is de reden van deze problemen in een zwembad dat slechts enkele
maanden oud is?
Uit het advies is in ieder geval naar voren gekomen dat een geschikt type kit is
toegepast en dat het verschimmelen geen hygiënisch, maar een esthetisch
probleem is. Onderzoek naar de reden van het optreden van de schimmelvorming
heeft geen duidelijke conclusie opgeleverd. De toegepaste kit voldoet volgens de
vereniging van lijmen en kitten (VLK) aan de gestelde eisen. Inmiddels zijn de
kitvoegen in het doucheplein vervangen en is het schoonmaakprotocol aangepast,
wat deze klacht in de toekomst zou moeten voorkomen.
Is de schimmel in de douches bij het zwembad schadelijk voor de
volksgezondheid?
Nee.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

.M.M.J. Hessels
burgemeester
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