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Motie De Sijsjesberg Toekomstbestendig

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 28 mei 2020,

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en
overige werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:

. de Sijsjesberg behoort tot de mooiste openluchtzwembaden in de wijde omgeving;

. het zwembad jaarlijks ongeveer 20 weken open is en er bezoekers komen vanuit Huizen
en directe omgeving, maar ook uit o.a. Almere, Amsterdam en Utrecht;

. de bezoekersaantallen de afgelopen 5 jaar tussen de 92.000 en 1 32000 lagen;

. op warme dagen het bezoekersaantal oploopt tot 4.000, waardoor het bad extra
beveiligers nodig heeft en vanwege de veiligheid en waterkwaliteit in de loop van de dag
maar heel beperkt bezoekers kan toelaten, waardoor zelfs per auto gearriveerde nieuwe
bezoekers vervolgens onverrichterzake huiswaarts moeten keren;

. het aannemelijk is dat in de toekomst het aantal warme dagen verder toe zal blijven
nemen;

. bij de aanstaande renovatie van het entreegebouw de toegang voor bezoekers middels
geleidehekken en toegangspoortjes overzichtelijk wordt geregeld en een goede
doorstroming wordt gewaarborgd;

. het gebruik van e-tickets de mogelijkheid biedt om bezoekersaantallen te beheersen;

. openbaar vervoer nu geen alternatief is voor de auto;

. er een in de nabijheid van het zwembad gelegen halte (Aalberselaan) is die nu niet wordt
gebruikt;

. het zwembad beschikt over een eigen parkeerplaats met een capaciteit van ongeveer
150 auto’s;

. het parkeerverbod aan de boskant van de Ericaweg op drukke dagen ter vergroting van
de parkeerplekken tijdelijk wordt opgeheven met een vuilniszak;

. veel bezoekers met de auto komend op drukke dagen — vanwege de beperkte
parkeercapaciteit - door de wijk rijdend een parkeerplek op loopafstand proberen te
vinden en daarbij niet zelden parkeren op hoeken en langs uitritten;

. de beperkte aantallen ingezette verkeersregelaars en boa’s in veel gevallen onvoldoende
zijn voor de grote aantallen bezoekers met auto’s;

• het parkeerterrein van het zwembad tijdens duisternis gebruikt kan worden door
hangjongeren of voor drugshandel;



draagt het college op:

. in samenhang met de aanstaande “renovatie/nieuwbouw van de entree” van zwembad
de Sijsjesberg een plan te ontwikkelen waardoor de buurt ontlast kan worden, waarbij
centraal staan:

0 bezoekersaantallen;
0 veiligheid;
0 waterkwaliteit;
0 vervoersbewegingen;

. bij de ingang van de parkeerplaats van het zwembad een bord te plaatsen met
“Verboden toegang na zonsondergang en voor zonsopkomst”, zodat handhavend kan
worden opgetreden;

. de uitkomsten van dit onderzoek, inclusief een raming van de met de maatregelen
gemoeide kosten en een voorstel voor de dekking van de kosten waarvoor in de
begroting geen dekking voorhanden is, voor te leggen aan de raad uiterlijk bij de
Begrotingsraad 22 oktober 2020;

en gaat over tot de orde van de dag.
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