Publieke raadpleging onder de inwoners van Veghel over de
zwembaden in Meierijstad
28 mei 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een zwembad in Meierijstad bezocht?" geeft 45%
van de respondenten aan het afgelopen jaar nooit een zwembad in Meierijstad bezocht te hebben.
15% van de respondenten geeft aan een zwembad in Meierijstad meerdere malen per jaar bezocht
te hebben.
Op stelling "2 ‘Ik ben blij dat het college van Burgemeester en Wethouders wil investeren in één
zwembad per grote kern’" antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In
totaal 12% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(53%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) eens bent met de stelling?"
antwoordt 72% van de respondenten: "De zwembaden zijn belangrijk voor de kernen".
Op vraag "2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) oneens bent met de stelling?"
antwoordt 46% van de respondenten: "Drie zwembaden in onze gemeente zijn niet nodig". 31% van
de respondenten antwoordt: “De kosten voor drie zwembaden in onze gemeente zijn te hoog”. 50%
van de respondenten geeft een andere reden.
Op vraag "3 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Veghel?" antwoordt 24% van
de respondenten: "Nieuwbouw op de huidige locatie". 40% van de respondenten geeft een andere
locatie. 18% van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben.
Aan de hand van vraag "4 Waar moet het nieuwe zwembad in Veghel volgens u aan voldoen?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Een zesbaansbad (63%)
2. Een peuterbad (56%)
3. Een doelgroepenbad (48%)
10% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Veghel.
Op vraag "5 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Sint-Oedenrode?" antwoordt
12% van de respondenten: "Streekpark Kienehoef". 8% van de respondenten antwoordt:
“Nieuwbouw op de huidige locatie”. 38% van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben.
Aan de hand van vraag "6 Waar moet het nieuwe zwembad in Sint-Oedenrode volgens u aan
voldoen?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Een doelgroepenbad (48%)
2. Een peuterbad (21%)
3. Een zesbaansbad (18%)
37% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Veghel.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 220 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Zwembaden Meierijstad
De overdekte zwembaden De Beemd in Veghel en De Neul in Sint-Oedenrode zijn, na ruim 40
jaar gebruik, versleten en aan vervanging toe. Het zwembad van Schijndel, De Molen Hey,
voldoet nog voor de komende jaren. Het college van Burgemeester en Wethouders wil graag
voor alle drie de grote kernen een zwembad behouden.

1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een zwembad in
Meierijstad bezocht?
(Leesinstructie: Het gaat hier om de bezoeken aan De Beemd in Veghel, De Neul in SintOedenrode en/of De Molen Hey in Schijndel.)
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Op vraag "1 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een zwembad in Meierijstad bezocht?" geeft 45%
van de respondenten aan het afgelopen jaar nooit een zwembad in Meierijstad bezocht te hebben.
15% van de respondenten geeft aan een zwembad in Meierijstad meerdere malen per jaar bezocht
te hebben.

Toelichting
Meerdere
keren per week

•

Minimaal 2x per week

Wekelijks

•

Als aktief lid van OWS-Veghel kom ik elke dinsdagavond trainen in het bad aan Vlas
en Graan
Ik zwem wekelijks met 2 vriendinnen op woensdagavond.

•
Meerdere
keren per
maand

•
•

Als het lichamelijk minder met je gaat, ga je vaker.
De buitenzwembaden moeten eerder open als het weer het toelaat zoals het
paasweekend.

Meerdere
keren per jaar

•

Ik persoonlijk niet maar ons gezin wel
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Jaarlijks

•
•
•
•
•

Nooit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgelopen 15 jaar geen één keer....te duur....
De optie nooit is niet aanwezig. Het laatste jaar ben ik n.l. niet geweest.
Opa geworden maar nog geen pensionado
Vanwege de enorme veroudering van zwembad De Beemd, komen wij er nauwelijks
meer sinds de kinderen hun zwemdiploma hebben.
Zwem liever in Uden. Dat is leuker en de kinderen zijn daar gratis vanwege zwemles
Afgelopen jaren al niet meer
De laatste jaren nooit
Er hebben het niet bezocht
Geen
Geen bezoek
Geen bezoek aan zwembaden gebracht. Deze mogelijkheid staat niet in de vraag
aangegeven.
Heb geen van de zwembaden bezocht
Helemaal niet
Het binnenbad wordt de laatste jaren door ons niet meer bezocht maar toen onze
zoon zwemles had enkele jaren achter elkaar 1 keer per week en ook elke week met
babyzwemmen.
Ik ben nog nooit in een zwembad in Meijerijstad geweest. Maak altijd gebruik van
Helmond omdat ik naturist ben en dus in de zomer bloot wil zwemmen in natuurlijk
buitenwater.
Ik ga nooit zwemmen, maar heb er wel een mening over ;-)
Ik heb geen zwembad in Meierijstad bezocht afgelopen jaar, maar dat kan je niet
kiezen...
Ik heb het zwembad het afgelopen jaar niet bezocht
Ik mis hier toch echt de optie Nooit!
Ik weet het wel: niet, maar dat antwoord staat er niet bij
Ik woon sinds eind november in Veghel en ik heb nog geen gebruik gemaakt van een
zwembad sinds die tijd.
Maar mijn man en dochter wel, al gaan ze de laatste tijd vaker naar Uden dan
Veghel om te zwemmen.
Mis de optie nooit
Niet (3x)
Niet bezocht
Niet gebruikt, wij gaan naar Dierenbos in Vinkel.
Niet geweest
Niet ivm te hoog chloorgehalte
Nooit
Nooit invullen is niet mogelijk!
Onze kinderen zijn groot, en wij gaan niet meer naar het zwembad. Ik vind echter
wel dat een openluchtzwembad en een overdekt zwembad een minimale
voorziening dient te zijn voor een groot dorp als Veghel.
Weet ik wel. raar dat er geen keuze NIET bij staat! Niet, omdat het zwaar ouderwets
is en dus niet uitnodigt!
Zelf niet, de kinderen wel
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Het afgelopen jaar heeft een onderzoeksbureau op verzoek van de gemeente gekeken naar
het huidige en het in de toekomst benodigde zwemwater in Meierijstad. Het advies is om
allebei de baden te vervangen voor nieuwe baden: een zesbaans bad in Veghel en een
vierbaans bad in Sint-Oedenrode, beide met een doelgroepenbad (een warmer bad waarin
verschillende doelgroepen kunnen zwemmen).
Eén van de drie baden laten vervallen betekent een vergrote reisafstand voor de bezoekers
en leidt in totaal tot een verlies van 34.000 bezoekers per jaar. Dit blijkt uit het uitgevoerde
onderzoek.

2 ‘Ik ben blij dat het college van Burgemeester en
Wethouders wil investeren in één zwembad per grote kern’
(Leesinstructie: Met de grote kernen worden Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel
bedoeld. In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Weet niet

Op stelling "2 ‘Ik ben blij dat het college van Burgemeester en Wethouders wil investeren in één
zwembad per grote kern’" antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In
totaal 12% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(53%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

Als het zwembad uit Veghel gaat , weet ik dat ouders zonder vervoer er niet komen,
je wil dat elk kind zwemles krijgt.
En voor mijzelf stopt het zwemmen dan, terwijl voor mijn reuma het erg goed is.
Een accommodatie biedt meer mogelijkheden
Je ziet dat zwemmen steeds populairder wordt, het zwembad wordt zienderogen
elke week drukker. Waarschijnlijk door de toename van activiteiten als triathlon als
obstacle runs..
Veghel heeft echt een zwembad nodig.
Verenigingen in de kernen zijn gebaat bij relatief korte reistijden. Worden die langer
dan zullen leden af gaan zeggen.
niet altijd is het mogelijk de vereniging van het ene naar het andere dorp te
verplaatsen.
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•
•
Mee
eens

•

•
Mee
oneens

•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•

Zwemmen is een sport die je heel kunt blijven doen. Als het zwembad dichtbij en
gemakkelijk bereikbaar is, kunnen er meer mensen meedoen.
Dit blijkt ook uit het onderzoek.
Zwemmen is leuk én heel gezond
Als ze goed investeren wel, zodat het ook echt een volwaardig zwembad wordt met
grote glijbaan en andere extra's, alleen een wedstrijdbad is niet genoeg. Maar ik zou
nóg liever zien, iets waar ik 10 jaar geleden al een verzoek voor in heb gediend:
buitenwater dat gratis toegankelijk is, want juist de gezinnen die niet het geld
hebben om op vakantie te gaan, hebben behoefte aan zwemwater in de zomer,
maar die kunnen de entree niet betalen. Met een gezin van 4 personen of meer, is
het altijd goedkoper om benzine te betalen voor gratis zwemwater ergens verder
weg, dan entree voor 4 personen voor een zwembad in Veghel. Ik snap nog steeds
niet dat de gemeente zich niet in wil zetten voor de minderbedeelden, zodat ook zij
tijdens 6 weken zomervakantie een plek hebben om te kunnen zwemmen.
Zwembad is belangrijk als instructie- en therapiebad.
Beter 1 top-binnenband en een bijbad(schijndel0 in de gemeente dan 3
zoethoudertjes voor elke grote kern
Beter zou het zijn om 1 zwembad te behouden voor Sint-Oedenrode en Schijndel en
1 voor Veghel. Drie is te veel.
Heel veel
Geld voor drie zwembaden op korte afstand van elkaar
Ik maak geen gebruik van het zwembad dus ik heb er geen belang bij dat
belastinggeld gaat naar 3 zwembaden, voor elke kern 1
Mij lijkt dat er juist geïnvesteerd zou moeten worden in een natuurlijk
buitenzwembad.
Vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. Het hebben van een
zwembad is geen doel op zich.
Veghel behoort een eigen binnen zwembad te behouden.
Voor elke kern een duur zwembad lijkt me een beetje overdone.
Zwemmen is gezond en dan hoort er in ieder dorp of iedere stad een zwembad te
zijn. binnen een bereik van een kwartier fietsen
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2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) eens
bent met de stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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De zwembaden zijn Bij het vervallen
Bij het vervallen
belangrijk voor de van een zwembad van een zwembad
kernen
neemt de
leidt dit tot een
reisafstand toe verlies van 34.000
bezoekers per jaar

Andere reden

Weet niet

Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) eens bent met de stelling?"
antwoordt 72% van de respondenten: "De zwembaden zijn belangrijk voor de kernen".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 per kern is voldoende
Als het zwembad verdwijnt en de reisafstand wordt daardoor groter gaan er nog minder mensen
met hun kind naar het zwembad. Er zijn nu al teveel kinderen die niet kunnen zwemmen en dat
worden er dan nog meer.
Als ik onnodig ver moet reizen zal het bezoek afnemen
Belangrijk voor zwemonderwijs en ontspanning, revalidatie etc
Bereikbaarheid voor de zwemlessen van de jeugd.
Betaalbaar moet zeker mogelijk zijn voor iedereen
Bij het vervallen van één zwembad, wordt het drukker bij de andere zwembaden.
Bij twee baden betekend dit het einde van diverse watersportverenigingen
Dan ga/kan ik mogelink niet meer gaan zwemmen...
Dat elke zwemclub zijn eigen zwembad heeft om te kunnen trainen en thuiswedstrijden te
houden. Vergeet ook niet de reddingsbrigade, duikclub en andere clubs die allemaal gebruik
maken van het zwembad.
Denk dat nieuwe zwembaden bijdragen aan een gezonder,socialer en veiligere gemeente.
Door het verdwijnen van de zwembaden zullen de zorgkosten met name voor ouderen
toenemen. Deze groep is nu nog sctief en gezond en door de grotere afstand zullen meerderen
niet meer gaan zwemmen en raken dan in een isolement
Er zijn weinig andere centrale voorzieningen meer dan de sportfaciliteiten. Kinderen en ouderen
bewegen al te weinig, eten slecht, obesitas is een groeiend probleem.
Even met je peuter zwemmen tijdens schooltijd van de oudste, haal je niet met meer reistijd.
Het is belangrijk dat kinderen binnen hun eigen woonplaats zwemles kunnen krijgen.
Ik ken de aantallen niet maar zal echt verminderen van aantal bezoekers
Is een basisvoorziening die laagdrempelig moet zijn
Ivm met mijn atrose zwem ik minimaak een keer per week in de Beemd
Kans dat minder mensen hun zwemdiploma gaan halen. Meer kans op verdrinkingen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leren zwemmen essentieel !!!
Meer reistijd kost ook meer vervuiling van auto`s
Niet realistisch om zwembad Veghel te laten vervallen. Feit dat er een nieuwe gemeente is doet
niets af aan de inwonersaantallen en behoeften.
Ruimte voor verenigingen (zie toelichting)
Sporten moet gestimuleerd blijven
Toegankelijkheid voor iedereen!!!!
Veel mensen hebben baat bij zwemmen, grote groep hiervan is of jong of oud en dan is de
reisafstand belangrijk. Ook in kader duurzaamheid promoten dat men op de fiets komt en daarbij
is de reisafstand ook van toepassing.
Voor de ouderen die willen blijven bewegen is het belangrijk dat het in het dorp is.
Voor kinderen en gepensioneerde is het belangrijk dat het redelijk in de buurt ligt
Zwembaden moeten voor kinderen op fietsafstand te bereiken zijn
Zwembaden zijn belangrijk voor de sport, gezondheid en het toerisme
Zwembaden zouden op loop of fietsafstand moeten zijn voor de lessen
Zwemles moet voor iedereen op korte afstand behouden worden. Recreatief zwemmen doe ik
het liefst in een buitenbad
Zwemlessen en reisafstand daarvoor
Zwemlessen en zwemverenigingen
Zwemmen houdt me jong en fit, en als ik er 10 km voor moet rijden zou ik niet gaan, en vele
mensen in mijn omgeving ook niet.

Toelichting
•
•
•
•
•
•

Als je de jeugd kunt blijven betrekken bij het zwemmen na het behalen van hun zwemdiploma's
is het noodzakelijk dat er in de grote kernen een zwembad komt i.v.m.de bereikbaarheid.
Extra autokilometers, slecht voor milieu, extra parkeerdruk bij zwembad
Genoeg zwemuren voor de verenigingen overhouden, bij minder baden worden de uren
verdeeld en ik ben bang minder per vereniging.
Wij gaan nu naar Uden om te zwemmen. Na het zwemmen vaak nog even het centrum in. Dit
zou voor Veghel ook zeer gunstig zijn.
Zwembad moet befietsbaar zijn
Zwembaden zijn bron van inspiratie voor jong en oud.
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2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) oneens
bent met de stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=26)
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0%
De kosten voor drie Drie zwembaden in onze
zwembaden in onze gemeente zijn niet nodig
gemeente zijn te hoog

Andere reden

Weet niet

Op vraag "2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u het (zeer) oneens bent met de stelling?"
antwoordt 46% van de respondenten: "Drie zwembaden in onze gemeente zijn niet nodig". 31% van
de respondenten antwoordt: “De kosten voor drie zwembaden in onze gemeente zijn te hoog”. 50%
van de respondenten geeft een andere reden.

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 zwembaden is gewenst
Beter 1 goed en groot zwembad in de regio
Een groot zwembad binnen en buiten met uitgebreide recreatie mogelijkheden. Centraal gelegen
ergens tussen eerde en rooy
Er zou een prachtig groot zwembad centraal op de vlagheide kunnen komen.
Ik heb niets met zwembaden. Sowieso met Hemelrijk en AquaBest in de buurt is het zeer de
vraag of mensen wel naar een 'gewoon' zwembad willen gaan.
Ik kan me voorstellen dat inwoners van de andere dorpen in hun eigen dorp naar het zwembad
willen gaan. Niet iedereen heeft voldoende financiële middelen om wekelijks te reizen.
Onpraktisch
Veghel moet een eigen binnenbad behouden
Vele doelgroepen moeten stoppen met zwemmen wanneer ze er niet binnen loop/ fiets afstand
kunnen komen.
Vervoer? M.n voor oudere die van vervoer afhankelijk zijn !
Zie toelichting
Zie vraag 2
Zo profileer je je als gemeente met een exceptioneel bad met aantrekkingskracht voor mensen
buiten onze gemeente. Gote evenementen, wedstrijdbad en toerismeen
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Toelichting
•

•

Bouw een groot zwembad met buiten en binnen locatie en een subtropisch gedeelte eraan met
glijbanen, dit zal zeker meer bezoekers trekken dan in elke kern 1 zwembad. De zwembaden die
er nu zijn, zijn goed voor zwemlessen en meer dan dat ook niet.
Gezinnen met kinderen gaan sneller zwemmen in het sportiom, Eindhoven of Oss omdat die
baden leuker zijn voor kinderen.
Het aanbod nu is te saai, hierbij reken ik ook het buitenbad. Mensen in mijn omgeving gaan
liever zwemmen bij een plas, of op campings in de buurt.
Doe je voordeel ermee zou ik zeggen....
Deze vraag klopt niet met hetgeen jullie stellen. Ik ben het zéér oneens met het investeren in
één zwembad! en dan moet ik nu aangeven waarom ik het er mee eens ben??????? rare vraag

11

Naar aanleiding van het onderzoek geeft het college van Burgemeester en Wethouders de
voorkeur aan nieuwbouw in plaats van renovatie.

3 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in
Veghel?
45%
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Op vraag "3 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Veghel?" antwoordt 24% van
de respondenten: "Nieuwbouw op de huidige locatie". 40% van de respondenten geeft een andere
locatie. 18% van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben.

Andere locatie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan de Aa achter het postkantoor als kasteel frisselstein in combinatie met woningen.
Bij buitenbad veghel
Bij de sportvelden
Bij het buitenbad (4x)
Bij het buitenbad in Veghel
Bij het buitenbad. Combineren van personeel/ingang
Bij het buitenzwembad
Bij het buitenzwembad. Of alles onder 1dak op een andere locatie tie
Bij het openluchtzwembad
Bij het sportpark (2x)
Bij openluchtbad
Bij sportcentrum Laco, zoals nu ook.
Bij sportpark
Bij t buiten bad
Buiten centrum me tg genoeg plaats om te parkeren
Buiten centrum sportpark
Buiten het centrum (2x)
Centrum of bij het W.A sportpark
Combi openlucht en binnen zwembad
De plek van de blauwe kei
Ergens in binnegebied van centrum maar hoeft niet perse het centrum.
Goed bereikbaar en gratis parkeren
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I.c.m. het buitenbad. Als het buitenbad nu open is, is er vaak te weinig personeel om ook het
binnenbad open te houden. Maak er een combi binnen/buiten van.
In de buurt van het openlucht zwembad
In het Willem-Alexander Sportpark, naast het buitenbad.
Langs/ buj het openluchtbad
Met een goede parkeer gelegenheid en bereikbaarheid voor busjes
Naast buitenbad
Nabij willem alexandersportpark
Nergens
Niet in het centrum ivm parkeergelegenheid
Noordkade
Op alexander sportpark naast openbad
Op een locatie waar meerdere sporten beoefend worden
Op goede bereikbare locatie met voldoende parkeergelegenheid zonder overlast voor
omwonenden
Op het sportpark
Op sportpark
Overdekt en openlucht zwembad combineren. Geeft ook mogelijkheden om faciliteiten te delen.
Poort van Veghel
Prins Willem-Alexander sportpark
PWA sportpark (2x)
PWA Sportpark
PWA Sportpark.
Sportpark (16x)
Sportpark bij buitenbad
Sportpark bij openluchtzwembad
Sportpark met veel parkeergelegenheid
Sportpark naast huidige zwembad
Sportpark PWA
Sportpark Veghel
Sportpark willem alexander
Sportpark,naast openluchtzwembad
Sportvelden (2x)
Veghel zuid
Veghel zuid Veghel buiten of het ven niet noordkade. Wel bij het buitenbad. Huidig lokatie
gebruiken voor wonigbouw
Veghels Buiten (2x)
Vlagheide
Waar goede parkeergelegenheid is, bv bij Openluchtzwembad
Weg uit het centrum en breng het naar het sportpark W.A.
Willem alexander sportpark
Willem Alexander sportpark
Zie 2.1
Zo kort mogelijk bij scholen. te denken valt aan omgeving Fioretti-college of bij openluchtbad.
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Toelichting
In het centrum

•

Voordeel van het centrum is dat men ook aankopen doet in het centrum;
nadeel is parkeren alhoewel het met de parkeerschijf aantrekkelijker is
gemaakt. Als het centraal ligt zijn mensen ook sneller geneigd de fiets te
nemen

Nieuwbouw op de
huidige locatie

•
•

Bereikbaarheid en geen parkeerproblemen.
En dan heb ik het over het openluchtzwembad. Een overdekt zwembad
erbij zou fantastisch zijn.
Het zwembad in Veghel in het centrum behouden goed voor iedereen bv
winkels en horeca
Mooie plek tussen de andere sportieve activiteiten
Of locatie oude Blauwe Kei
Toegankelijk voor iedere leeftijd

•
•
•
•
Andere locatie,
namelijk:

•
•

•
•
•
•
•

Ik ben
voorstander van
renovatie
Geen
voorkeur/maakt
me niet uit

•
•

•
•

Alles bij de hand,wellicht dan ook vaker bezoeken en idealer met parkeren
Ca 9 jaar geleden is er een enquete geweest onder de gebruikers van het
zwembad in Veghel.
daaruit werd geboren dat een zwembad op het PWA sportpark, in
combinatie met het buitenbad een zeer goede oplossing was. Dat rapport
moet nog bij de gemeente ergens in de kast liggen.
de kosten van dat bad, met alle voorzieningen daaromheen, waren bijna
rond en zijn afgeketst op een (volgens mij) marginaal verschil met het
budget.
Een bad in het centrum van Veghel, zou erg dure grondkosten met zich
meebrengen. om de begroting sluitend te maken zou dan gekozen moeten
worden voor erg sober bad, wat m.i. niet wenselijk is.
Dat scheelt in personeel, de mogelijkheid voor bezoekers om binnen en
buiten zwemmen te combineren. Faciliteiten kunnen gedeeld worden en zo
zullen er meer voordelen zijn.
Gecombineerd buiten en binnenbad
Nieuwe wijk aantrekkelijker maken. Afstand tot Erp / Keldonk / Zijtaart is
gunstiger.
PWA sportpark (genoeg ruimte, combi binnen/buiten-bad, parkeerplaats,
bereikbaarheid), Noordkade in mindere voorkeur vanwege eerder
genoemde punten.
Voor ouderen zou het beter en toegankelijker zijn als het in het centrum
zou zitten maar als je het bij het buitenbad doet is misschien het buitenbad
ook eerder open.
We moeten af van de voor politici zo aantrekkelijke megalomane projecten
die klauwen met geld kosten en begrote cijfers immer ruimschoots
overschrijden.
Als er een goed bad word gebouwd maakt mij de locatie niet uit, ik rij daar
NL graag heen!
Nu pakken we ook de auto naar Kempervennen, Oss of Den Bosch. Als soort
gelijk bad in Veghel zou komen worden er heel wat mensen blij!
Als het oude zwembad maar open blijft tot de nieuwe er is . Zeker voor mijn
gezondheid
Mits er plaats is dicht bij het huidige centrum (huidige locatie) heb ik geen
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•

voorkeur ten opzichte van nieuwbouw/renovatie, afhankelijk van financiële
afweging
Wel graag in Veghel of directe omgeving. Maar waar maakt me niet zoveel
uit. De oude plek is prima bereikbaar.
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4 Waar moet het nieuwe zwembad in Veghel volgens u aan
voldoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=215)

63%
56%
48%
35%

34%
27%

13%

10%

Weet niet

Geen
voorkeur/maakt me
niet uit

Anders

Buitenbad

Publiekstribune

Glijbanen

Een doelgroepenbad

Een peuterbad

2%

Een zesbaans bad

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aan de hand van vraag "4 Waar moet het nieuwe zwembad in Veghel volgens u aan voldoen?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Een zesbaansbad (63%)
2. Een peuterbad (56%)
3. Een doelgroepenbad (48%)
10% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Veghel.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk voor zwemles, maar ook recreatief zwemmen
Afstemmen op de vraag.
Alles onder 1dak
Bij voorkeur subtropisch met alles erop en dr an
Binnenbad naast buitenbad, locatie buitenbad behouden
Bubbelbad en stoomcabine
Combi binnen buitenbad liefst ook met sauna
Duikput, genoeg ruimte voor verenigingen, instructieruimte.
Een gedeelte dat 4meter diep is om te kunnen duiken
Extra verwamd water
Gericht op trainingen
Golfslagbad, subtropisch
Horeca en meerdere mogelijkheden, niet alleen zwemmen
Mogelijkheid voor lessen
Nergens
Niet gezellig en de moeders moeten met een kop koffie rond peuterbad kunnen zitten. 6
banenbad niet nodig voor wedstrijden moet je naar Eindhoven dstrijden moet je naar
Eindhoven gaan!
Ook met welnes en sauna
Ophouden met gekkigheid
Sauna en stoombad
16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sauna en whirlpool zoals die in de Beemd op dit moment ook bestaan
Sauna, whirlpool, kruidenbaden, golfslagbad etc. Een groot bijzonder waterpark.
Stoomcabine/welness/sauna/bubbelbad/zoutwaterdrijfbad
Subtropisch zwemparadijs
Terrasmogelijkheid
Theorielokaal en opslagruimte met directe toegang naar het bad
Turks stoombad en sauna en whirlpool
Vergelijkbaar met nu, met sauna & dompelbad en (leuker) kinderbad
Vooral recreatief zwemmen en voor verenigingen aantrekkelijk zijn.
Zie 2.1

Toelichting
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 banen is echt niet teveel. Bij tijden huidig vrij zwemmen is het bad propvol.
Als minder valide zijnde, wil ik graag eraan toevoegen dat een doelgroepenbad waarbij de
watertemperatuur verhoogd wordt, maar de omgevingstemperatuur niet, voor mij nog steeds
niet bruikbaar is. Daarom zou ik graag de suggestie doen, dat het doelgroepenbad in een
gesloten ruimte komt, die ook verwarmd kan worden.
De combinatie met het buitenbad is een prachtige aanwinst voor Veghel.
de overige voorzieningen hebben we nu al, en zouden terug moeten komen.
wat een "doelgroepenbad" is weet ik niet precies, maar als daarmee wordt bedoeld dat er een
bad is met extra warm water (rheumapatienten etc) en een tillift, dan ben ik daar voor.
Duikput/springput, genoeg ruimte voor verenigingen aan bergruimte materialen,
instructieruimte voor theorielessen en dergelijke voor verenigingen.
En vooral meer comfort voor de zwemmers voor de verzorging na het zwemmen, zoals spiegels,
een plek om je zwemtas op te zetten, gratis föhns.
Graag in Veghel een binnenbad én een buitenbad.
Het zou mooi zijn als het niet puur een zwembad word,mijn kinderen houden van glijbanen en
golven!
Hiermee bedoel ik eigenlijk dat het mooi zou zijn om ook een goede recreatie zwembad te
hebben zodat het voor de gezinnen en jeugd ook leuk is om weer te gaan zwemmen.
Hoezo een zesbaans bad? Hoezo publiekstribune? Gaan we ook wereldwedstrijden hier naar
toehalen soms? Hoezo doelgroepenbad? Waar gaat dit over?
In Willem Alexanderpark, waar nu ook het buitenbad is.
Maak het interessant voor zo veel mogelijk doelgroepen. waterpolo. zwemwedstrijden, recreatie,
therapeutisch , etc
Moet voor iedereen toegankelijk zijn om de gezondheid en sportiviteit in stand te houden voor
jong en oud!!
Publiekstrekker regionaal, geen eenheidsworst
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5 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in
Sint-Oedenrode?
38%

40%

(n=215)
34%

35%
30%
25%
20%
15%

12%
8%

10%

3%

5%

5%

0%
Streekpark
Kienehoef

Nieuwbouw op Andere locatie
Ik ben
Geen
de huidige
voorstander van voorkeur/maakt
locatie
renovatie
me niet uit

Weet niet

Op vraag "5 Op welke locatie zou u het nieuwe zwembad graag zien in Sint-Oedenrode?" antwoordt
12% van de respondenten: "Streekpark Kienehoef". 8% van de respondenten antwoordt:
“Nieuwbouw op de huidige locatie”. 38% van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben.

Andere locatie, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Bouwjaar waar er parkeerterrein is en maak de huidige lokatie parkeerterrein. Denk ook aan De
kano club
Dicht bij de snelweg
Nergens
Vlagheide
Zie toelichting
Zie2.1

Toelichting
Streekpark Kienehoef
Andere locatie, namelijk:

•
•

Omdat daar meer parkeergelegenheid is.
NIET nergens

Ik ben voorstander van
renovatie

•
•

Ligt eraan, wat is duurder, nieuwbouw of renovatie....

Geen voorkeur/maakt me
niet uit

•
•

Ik ben niet bekend met de locatie.
Hierdoor kan ik geen mening geven.
Ik zal waarschijnlijk nooit in St Oedenrode gaan zwemmen

•
•
•

Woon in Veghel
Woon in Veghel dus geen oordeel
Zwembad sluiten en zwembad Schijndel onderhouden/renoveren

Weet niet
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6 Waar moet het nieuwe zwembad in Sint-Oedenrode
volgens u aan voldoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
37%

(n=214)
28%

21%

24%

18%

Weet niet

Geen
voorkeur/maakt me
niet uit

Publiekstribune

6%

Anders

7%

Buitenbad

7%

Glijbanen

Een doelgroepenbad

Een peuterbad

13%

Een zesbaans bad

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Aan de hand van vraag "6 Waar moet het nieuwe zwembad in Sint-Oedenrode volgens u aan
voldoen?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Een doelgroepenbad (48%)
2. Een peuterbad (21%)
3. Een zesbaansbad (18%)
37% van de respondenten geeft aan geen voorkeur van plaats te hebben voor het nieuwe zwembad
in Veghel.

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstemmen op de vraag
Als bestaand
Geen bad ofwel maar dan in Veghel geen
Geen nieuw binnenbad
Nergens
Sauna, whirlpools, kruidenbaden, golfslagbad, één groot waterpretpark
Subtropisch zwemparadijs
Waar men behoefte aan heeft. Meerdere doelgroepen
Zelfde als veghel als iedereen gebruik maakt van bad op de vlagheide
Zie 2.1
Zie ook 4
Zie toelichting

Toelichting
•
•
•
•
•
•

Een klein zwembad in alle drie de plaatsen voor senioren (extra warm ) en zwem lessen
Ik ben niet bekend met de locatie.
Hierdoor kan ik geen mening geven.
Ik weet niet wat Sint- oedenrode nodig heeft in een zwembad.
NVT
Waarom minder?
Zie eerdere opmerking
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipVeghel
Zwembaden Meierijstad
17 mei 2019 tot 28 mei 2019
220
6,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
9
28 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 6,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 6,6%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

In overleg met Stadskrant Veghel zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 17 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 24 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipVeghel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Veghel vergroten. Via
het panel TipVeghel.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Veghel hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipveghel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVeghel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVeghel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Kermis, ‘Sinterklaasintocht’ en ‘Afval’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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