
                                        Den Helder, 29 November 2021 

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van 

Den Helder 

 

 

Per 28 november zijn er nieuwe Corona maatregelen van kracht. Deze regels gelden voor sport, 

sportlessen en ook voor de zwemlessen. 

Vanuit het OMT wordt het belang van het kind als zwaarwegend aangemerkt en dat het belangrijk is 

dat kinderen goed onderricht en voldoende ontspanning krijgen. Vanaf 28 november moeten de 

zwembaden elke dag om 17.00 uur sluiten. Dit betekent dat naar schatting een paar honderd 

kinderen in Den Helder geen zwemlessen kunnen volgen. Tevens zullen de wachttijden voor zwemles 

nog meer oplopen waardoor de gevolgen nog langer merkbaar zullen zijn.  

Deze zomer zullen veel kinderen weer geen diploma kunnen behalen, waarbij de gevolgen mogelijk 

ernstig kunnen zijn.  

 

1. Bent u het met ons eens dat een zwemdiploma in een stad als Den Helder, dat aan 3 kanten 

omgeven is door water, onmisbaar is voor kinderen. Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u het met ons eens dat de Helderse kinderen, die toch al zo’n 7 maanden geen zwemles 

hebben mogen genieten door Corona maatregelen, niet nog langer dit onderwijs mogen 

ontberen. Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u het met ons eens dat het college de zwemlessen door kan laten gaan door na 17.00 

uur toestemming te geven zwembad het Heersdiep open te stellen voor zwemlessen, zonder 

aanwezigheid van ouders. Zo nee, waarom niet? 

4. Ben u bereid zwembad het Heersdiep open te stellen na 17.00 uur voor zwemlessen? Zo nee, 

waarom niet? 

5. Gezien de ernst van de situatie rondom Corona is het niet aannemelijk dat de maatregelen 

snel teruggedraaid zullen worden. Bent u bereid een verlenging van de openingstijden van 

zwembad het Heersdiep t.b.v. de zwemlessen te heroverwegen, zodat de kinderen zo weinig 

mogelijk van deze essentiële lessen missen. Het gaat tenslotte om de veiligheid van onze 

kinderen?  
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