
                                                        

 

   

          WENSEN EN BEDENKINGEN  

 

Onderwerp:  waterskibaan  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 25 maart 2014,  

 

 

Overwegende dat: 

• er al jaren over dit onderwerp wordt gesproken; 
• de waterskibaan een toegevoegde waarde heeft als het gaat om recreatie en sport; 
• er snel aan de slag moet worden gegaan zodat de waterskibaan er voor de zomer ligt; 
• het stichtingsbestuur van het zwembad een goede start moet kunnen maken met de 

exploitatie van de waterskibaan; 
• een goed horeca-aanbod hier onderdeel van uitmaakt; 
• dit horeca-aanbod vanaf dag 1 goed geregeld moet zijn en er daarom geen sprake moet 

zijn van een ingroeimodel; 
• wij ons realiseren dat er een contract ligt tussen stichtingsbestuur zwembad en horeca-

exploitant; 
• het stichtingsbestuur de partij is die afspraken maakt met de horeca-exploitant; 
• na evaluatie en overleg met de gemeente kan blijken dat de exploitatie door het zwembad niet 

haalbaar is en deze overgaat naar de waterskivereniging ENTC; 
• dat de toeristische meerwaarde van de waterskibaan mede afhangt van de toegankelijkheid 

van diverse gebruikersgroepen (niet-leden) en dat dit niet geborgd is in het contract. 
 

Wij de wens uitspreken dat: 

 

a. er een inspanningsverplichting bij het stichtingsbestuur van het zwembad wordt neergelegd om 

vanaf de opening van de waterskibaan ook de horeca-voorziening goed geregeld te hebben, zowel 

voor de externe gebruikers als voor de leden van de vereniging. Er kan daarom geen sprake zijn 

van een ingroeimodel van de horeca; 
 
b. in geval dat onverhoopt het zwembad de exploitatie niet rondkrijgt en de exploitatie na overleg 

met de gemeente naar de vereniging ENTC overgaat de waterskibaan ook voor niet leden van het 

ENTC toegankelijk moet blijven om zodanig de meerwaarde voor recreatie en sport te waarborgen, 
 
 

en gaat over tot de orde van de dag, 
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