Zwemb ad De Abe le n

Meer dan zwemmen alleen!

Laat je stem horen over de toekomst van ons zwembad

Op De Abelen voelt Swifterbant zich thuis.

Een
nieuw impuls
voor De Abelen

Met deze krant willen we alle Swifterbanters
oproepen mee te doen bij de ontwikkeling
van De Abelen tot een gebied waar jong en
oud kan samenkomen, recreëren en genieten. De Abelen lijkt nu wat weggedrukt aan
de rand van de bebouwde kom van ons
dorp. Maar het is een plek met veel potentie.
Het ligt naast kinderboerderij De Bambihof
en vlakbij de groene zone van het dorpsbos.
Een werkgroep werkt plannen uit om De
Abelen een nieuwe impuls te geven waardoor het voor veel Swifterbanters een aantrekkelijke plek wordt.

De werkgroep doet een beroep op de u om
te reageren op de informatie die in deze brochure staat.
Dit kunt u doen door het resultaat van ons
werk zoals dat in deze brochure staat aandachtig door te lezen en te reageren op de
stellingen op de achterkant van de brochure.
Daarnaast zijn innovatieve ideeën en suggesties over inrichting en exploitatie van De
Abelen welkom.
Op de achterkant van de brochure staat hoe
u kunt reageren.

www.dorpsbelangenswifterbant.nl/vragenlijst

Het plan
In september 2019 startte een werkgroep van de vereniging
voor dorpsbelangen Swifterbant met de opdracht een plan te
maken voor renovatie van Zwembad De Abelen.

De uitstraling wordt ‘strand’. Zo kunnen inwoners en bezoekers in het dorp van een strand genieten. De combinatie strand met een zwembad en zwemvijver, een zand-en-water speelplaats voor de kleintjes een terrein voor
beachsporten en een deel ingericht voor natuurlijk spelen maken deze uitstraling compleet.
De setting is gericht op sport en recreatie in de natuur.
parkeren tijdens
kantine/ sanitatir/
evenementen
kleedkamers/ enz

natuurlijke speel en
zwem vijver

De opdracht aan de werkgroep is helder: schrijf in nauwe samenwerking met de gemeente Dronten een plan van aanpak waarmee
zwembad De Abelen toekomstbestendig wordt. Doe dit in overleg met Optisport en betrek belanghebbenden uit het dorp bij het
plan.

Meer dan renoveren, een plan met ambitie!
Het plan moet niet alleen gericht zijn op renovatie van de technische installatie, de gebouwen en de groenvoorziening. Het is
minstens zo belangrijk dat het een plek wordt die veel bewoners
uit Swifterbant aantrekt en waar ze zich thuis voelen.

“Er is meer nodig dan alleen vrijwilligers en voldoende bezoekers om het zwembad voor het dorp te behouden”

Camping

gerenoveerde baden

Het proces
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Ideeën en inspiratie
verzamelen uit andere
dorpen

3 scenario’s ontwikkelen
1. Renovatie
2. Vernieuwen
3. Innovatie

gereed: jan 2020

gereed: april 2020

Stra nd en spel zon e
a

Strand met Beach handbal, volleybal, spel, enz

a

Wat betreft eigendom en beheer blijft de situatie zoals die is: De
Gemeente Dronten blijft eigenaar van het terrein en het bad. De
gemeente legt beheer en de exploitatie bij een professionele partij, op dit moment Optisport exploitaties b.v.
De werkgroep heeft zich breed georiënteerd op het gebied van
openlucht zwembaden in kleinere woonkernen. De resultaten zijn
in drie “praatprenten” gepresenteerd en met 20 belanghebbende
groepen, organisaties en verenigingen besproken.

Zw em zon e
Ca m p ing zon e
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Bespreken met belanghebbenden

gereed: nov 2020
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Meest kansrijk scenario
bespreken met dorpsbewoners

gereed: jan 2021

Input van dorpsbewoners verwerken in definitief voorstel

gereed: feb 2021
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Afstemmen met
Gemeente

gereed: maart 2021

www.dorpsbelangenswifterbant.nl/vragenlijst
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Besluit
Gemeenteraad

gereed: maart 2021

Werkgroep met
opdracht

rea ge e r o p d eze s te l l in ge n . Sca n QR code of ga naa r

www.dorpsbelangenswifterbant.nl/vragenlijst
alleenstaand

Samenwonend

Aantal kinderen jonger dan 6 jaar

Aantal kinderen 6 12

Aantal kinderen 12 - 18

De samenstelling
van uw huishouden
Maakt het gezin nu regelmatig gebruik van het zwembad
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Ik vind een natuurlijke zwemvijver net zo fijn om in
te zwemmen als een traditioneel verwarmd bad.
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Bij een recreatieve sportvoorziening hoort een
horeca gelegenheid, kantine. (ca 40 m2).
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Een onverwarmde natuurzwemvijver naast een
verwarmd instructiebad is een goede aanwinst
voor De Abelen.
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Het is voor Swifterbant een noodzakelijke aanwinst als naast een gerenoveerd zwembad de
ligweide wordt ingericht voor brede buitensport.
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De camping wordt aantrekkelijker door de ligging
naast een terrein voor brede buitensportactiviteiten.
De vernieuwde sanitaire voorzieningen zijn gericht
op gebruik door bezoekers van camping, zwembad en de sport en spel voorzieningen.
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In plaats van een peuterbad is een zand- en waterspeelplek voor kinderen tot 10 jaar een goed
alternatief.
Een deel van het terrein wordt ingericht voor
natuurlijk spelen, bijv. door aanleg van heuvels.
gangen, balken klimrek etc.
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Een deel van het veld bestaat uit een permanent
veld voor beach sport, b.v. volleybal, handbal,
voetbal.
Voor verhogen van de veiligheid en om vandalisme te voorkomen moet er een beheerder op het
terrein wonen.
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Het zwembad en de kleedruimtes moeten goed
toegankelijk zijn. (denk aan rolstoelen, scootmobiel, enz.)
Een zwembad is een belangrijke voorziening
voor Swifterbant.
Het terrein moet ook buiten het zwemseizoen van
mei tot september, 12 mnd per jaar, (gratis) toegankelijk zijn voor brede buitensport activiteiten.
De werkgroep is met haar zoektocht naar renovatie van De Abelen op de goede weg.

Waar moet de werkgroep meer aandacht
aan geven? (Suggesties en Ideeën)

U mag ook de stellingen uitknippen en in de brievenbus
bij de bibliotheek doen 61a. Graag voor

20 februari
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