
Wase Zwemkring 
een korte memo vanwege Wase Zwemkring ivm toekomstig sportbeleid in Sint-Niklaas: 
 
1. Ruimte in de inkomhal van het Sinbad voor info verspreiding aanwezige clubs.  

Momenteel zijn er wel de cultuur info standen, doch geen uithangbord, glazen kastje,.. ter 
beschikking van de clubs.  

2. Ruimte voor fitness in het Sinbad : 
de zijvleugel van het Sinbad , momenteel ingenomen door academie, leent zich hier voor. 
Uiteraard kan academie aansluiting vinden in de kunst academie in het stadscentrum.  

3. vast inplannen van balspel tijdens het schoolzwemmen, de laatste week van elk school 
trimester.     
kennismaking van schoolgaande jeugd met zwemmen en waterpolo kan slechts via het 
Sinbad ( in tegenstelling met voetbal, volleybal,.. wat ook in de eigen school kan)  
dit betekent dat zowat 10 % van de beschikbare school uren besteed worden aan balspel.. 
aansluitend op 90 % zwemopleiding 

4. open zwemschool ..met zweminitiatie door de aanwezige redders  
andere gemeenten zijn ons hierin voorgegaan ( Beveren, Antwerpen,..)  
hieruit volgt een open instroomkanaal naar de verschillende waterdisciplines : zwemmen, 
duiken, triatlon, waterpolo,.. waar vervolgens de clubs zorgen voor verdere training, 
competitie  

5. infrastructuur :  
5.1 recreatie oord : 

vernieuwing en uitbreiding van de sportzwemzone tot een 100 m steiger met open lucht ( 50 
x 20m ) zwembad en ( 33 x 25 m ) waterpolo bad en (100 m ) steiger voor triatlon  
met tussen liggende overdekking via luifel ( zie voetgangers oversteekplaats op de markt )  
hierdoor ontstaat tijdens de zomermaanden, tijdens de sluitingsperiode van het Sinbad,  de 
mogelijkheid tot sportkampen, recreatief sporten, trainingskampen, tornooien, wedstrijden  
naastliggende sanitair , schuilruimte, stockage ruimte, omkleedruimte met verwarmde 
douches via thermische zonnepanelen en stockage tank op het dak  
kleinere zwembad  kan enkele graden verwarmd worden via water-water warmtepomp en/of 
inschakelbare pomp met circulatie doorstroming via zwarte panelen op luifel afdekking   

5.2 Sinbad :  
5.2.1 :  studie, lastencohier en offerte vraag voor nieuw overdekt zwembad op het 
recreatieoord ( 33 m x 25 m ) tijdens eerstkomende legislatuur  
5.2.2 : in afwachting van zwembad infrastructuur uitbreiding, een faire , objectieve 
verdeling van de beschikbare Sinbad ruimte op jeugdvriendelijke avondlijke trainingsuren 
tijdens de week.       

 
Aansluitend nog een kort antwoord op de 5 gestelde vragen : 
1. knelpunten : wase zwemking kan in de week geen jeugdtrainingen geven met bal. De 

beschikbare jeugduren zijn niet objectief, transparant verdeeld tussen de sportclubs.  
2. Wase heeft aanvraag lopen voor waterpolo trainingsuren in Temse. Temse clubs hebben 

hierbij voorrang en genieten van financiele tussenkomsten van hun gemeentebestuur.     
3. Bijkomende infra structuur : zie bovenstaande memo :   
 zwembad : uitbreiding en vernieuwing van het bestaande zwembad  
 fitness ruimte in zwembad  
4. kennis making schoolgaande jeugd met balspel in het water : voor de scholen kan dit alleen 

tijdens vooraf vastgelegde periodes in het Sinbad.  



5. voorstellen sportbeleid : bovenstaande memo geeft reeds een goed beeld hoe de stad, in 
samenwerking met de provincie, een steun kan betekenen voor de competitieve en 
recreatieve zwemmer in het Waasland.   

 


