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Persbericht: Berichtgeving rondom Zwembad de Kûpe
We zijn maandag in zwembad De Kûpe geconfronteerd met een zeer vervelend voorval waarbij een 6jarig jongetje op blote voeten vanuit het zwembad naar huis is gelopen. Dit raakt ons natuurlijk
allemaal! In de berichtgeving op social media wordt gezegd dat het zwembadpersoneel het jongetje
naar huis heeft gestuurd omdat hij geen zwempasje mee had. We vinden dat we hierop moeten
reageren omdat dit de integriteit en de professionaliteit van het zwembadpersoneel raakt. Maarten
Been, manager van Zwembad de Kûpe: ‘Wij zullen nooit een kind het zwembad uitzetten als deze
geen zwempasje mee heeft. We kunnen altijd handmatig kinderen registreren. Het 6-jarige jongetje,
wat onbegeleid naar de ingang van het zwembad is gelopen, is door ons niet het zwembad
uitgestuurd. Het jongetje heeft zich niet gemeld bij de balie en heeft na enige tijd, uit eigen
beweging, het zwembad verlaten. Dit is op de camerabeelden van het zwembad te zien’. Er is
inmiddels een gesprek geweest met de moeder van het jongetje.
Na de laatste aanscherpingen van de coronamaatregelen hebben we ook in De Kûpe in toenemende
mate te maken met onbegrip en agressie. De maatregelen hebben veel losgemaakt. We zien bij
sommige klanten teleurstelling en verdriet. Maar helaas ook agressie over de maatregelen. De sport
staat hier tussenin. De landelijke overheid bepaalt de regels. Wij hebben ons hieraan te houden. En
dit proberen we zo goed mogelijk te doen want wij willen er voor iedereen zijn. Het personeel werkt
keihard om het zwembad open te houden zodat we met z’n allen kunnen blijven bewegen, recreëren
en werken aan de zwemveiligheid van de kinderen. Maar door de huidige maatregelen wordt dit
steeds lastiger en zitten wij klem in een maatschappelijke discussie over de maatregelen.
Wij proberen hier zo goed en kwaad als het gaat mee om te gaan. Maar agressie richting ons
personeel is onacceptabel. Laten we vooral naar elkaar blijven luisteren en met elkaar praten.
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