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Het vorig CD&V-gemeentebestuur legde een spaarpotje aan voor de bouw van een 
nieuw zwembad. Perfect op schema wordt dat  langverwachte nieuwe zwembad De 
Beeltjens op 27 december in gebruik genomen. Zowel de wedstrijdzwemmer als de 
schoolzwemmer, de recreatieve zwemmer als mensen met een beperking zullen 
dan kunnen plonsen of duiken in het 25-meterbad, de wildwaterbaan, het kleine 
instructiebad, het peuterbad of de whirlpool.

Sportpark De Beeltjens is parel rijker 
Nieuw zwembad opent na kerstmis

De grote inkomhal met balie moet ook 
de aanpalende sporthal bedienen. Naast 
het zwembadencomplex met bijpassende 
kleedruimten zijn ook de bureaus van de 
sportdienst, de ruime cafetaria met zicht 
op de zwembaden en sporthal en een 

polyvalente zaal van 12 x10 meter in de 
nieuwbouw voorhanden.

Schepen Filip Verrezen leidde enkele 
weken geleden een groepje fervente 
zwemmers uit  verschillende Westerlose 

dorpen rond. We peilden na afloop van 
het bezoek aan het nieuwe complex naar 
de eerste indrukken van die mensen. 
Ze waren over het algemeen opvallend 
positief en ze kijken reikhalzend uit naar 
de eerste duik in het nieuwe bad. 

LEES VERDER BINNENIN



In de loop van de vorige legislatuur werd reeds duidelijk dat het 
zwembad van Tongerlo niet langer kon openblijven. Niet alleen was 
het zwembad te klein voor een gemeente van meer dan 25.000 inwo-
ners, ook het aantal herstellingswerken swingde de pan uit. Het 
CD&V-gemeentebestuur koos voor de moedige beslissing om een 
nieuw zwembad te bouwen EN om dit zwembad maximaal te laten 
subsidiëren zodat het geheel betaalbaar bleef voor de gemeente 
en haar inwoners.

CD&V slaagde daar wonderwel in.  Na langdurige en moeizame 
onderhandelingen met een vertegenwoordiging van de Vlaamse 
overheid en met kandidaat-bouwondernemers, wat vaak op een 
processie van Echternach leek, kon in juni 2012  een project wor-
den voorgelegd aan de Vlaamse regering. De plannen werden door 
de Vlaamse regering in maart 2013 goedgekeurd en er werd een 
subsidie verkregen van maar liefst 30%. Na aflevering van alle 
vergunningen startte de bouw in augustus 2013. Dat de gemeente 
een dergelijk werk op de voet dient op te volgen spreekt voor zich. 
CD&V-schepen Filip Verrezen, die vanaf het prille begin betrok-

ken was bij het zwembadproject, volgde zo goed als alle wekelijkse 
werfvergaderingen om er zich van te verzekeren dat de gemeente 
waar kreeg en krijgt voor haar geld. Als schepen van financiën en 
van gemeentelijke gebouwen was hij hiervoor dan ook de meest 
geschikte persoon. En zie daar, 16 maanden na de eerste spade-
steek werd het splinternieuwe zwembad opgeleverd. Momenteel 
doorloopt men de nodige testfases zodat straks iedereen kan genie-
ten van ons nieuwste project.

De bouw van een zwembad: 
een heel project

Ivan (33) uit Tongerlo gaat 2 à 3 keer per 
week zwemmen in Geel of  Herentals. “Ik 
verneem dat het nieuwe zwembad al om 
6.30 uur open is. Dat vind  ik prima want dan 
kan ik voor ik naar mijn werk vertrek baan-
tjes komen trekken”, glundert Ivan. De kri-
tiek dat een zwembad handenvol geld kost 
wuift hij weg. “ Je moet keuzes maken en 
een zwembad vind ik een goede investering 
omdat elk kind van Westerlo de kans krijgt 
om te leren zwemmen. Straks zijn mijn twee 
kinderen aan de beurt.” Het bevalt Ivan ook 
dat het complex multifunctioneel is. “Er is 
goed over nagedacht. Het is allemaal over-
zichtelijk en door de verstelbare bodem 
wordt  eigenlijk een bad uitgespaard.”

Paul (43) uit Oevel vind je wekelijks ook 
een tweetal keer in een zwembad. “Dat is 
doorgaans in Herentals want het zwembad 
in Tongerlo vond ik te klein om baantjes te 
trekken.” Ook Paul vindt De Beeltjens een 
goed concept. “Het is niet reuzegroot maar 
alles wat je moet hebben is voorhanden. Het 
kan voor de gemeente een win-winsituatie 
worden. Het zwembad wordt dicht bij de 
mensen gebracht en als de toegangsprijs 
schappelijk is zullen er ook meer gebrui-
kers zijn (nvdr de tarieven zijn lager dan 
deze van de naburige zwembaden).” 

Warre (15) uit Voortkapel is aangesloten 
bij de zwemclub in Herentals, waar hij 
ook school loopt. Hij doet aan competitie-
zwemmen en elke avond trekt hij zijn baan-
tjes. “Ik ben tevreden dat er nu ook in onze 
gemeente een volwaardig zwembad is en 
leef toe naar de openingsdatum,” oppert 
Warre die er meteen ook een vrees aan kop-
pelt. “In Herentals zijn er zes banen voor 
een honderdtal leden van de plaatselijke 
zwemclub. Er zullen goede afspraken moe-
ten gemaakt worden om de vrije zwemmers 
en de leden van de zwemclub hun ding te 
laten doen. Er wordt gezegd dat er 2 of 3 
banen worden vrijgehouden voor de zwem-
club en dat is wel positief.”  

Het nieuwe zwembadencomplex De Beel-
tjens ligt (bijna) in Mia (52) haar achter-
tuin. “Tot nog toe moest ik naar Aarschot, 
Herentals of Geel gaan zwemmen. Je moet 
dus niet vragen dat ik content ben met dat 
nieuwe zwembad,” straalt Mia. “ Ik ben een 
ochtendzwemmer. Als het zwembad om 
6.30 uur opent ga ik baantjes trekken. In 
Geel hebben ze voor dat ochtendzwemmen 
een apart tarief. Hopelijk doet Westerlo ook 
mee (nvdr er is inderdaad een apart tarief 
voor vroege baantjeszwemmers: 1,70 Euro 
ipv 3,20 Euro).” Mia had ook gemerkt dat 

het zwemwater van het groot bad met een 
blauw zeil wordt afgedekt. “Een energiebe-
sparende maatregel die ik toejuich!  

Marleen (53), Greet (52), Bieke (61), Agnes 
(60) en Francine (63) alle vijf uit Oosterwijk 
trof  je tot voor kort wekelijks in het zwem-
bad van Tongerlo. “Dinsdag hadden we er 
onze zwemavond”, klinkt het in koor. “De 
eersten hebben dertig jaar geleden leren 
zwemmen bij Jef Torfs. We gaan de klein-
schaligheid van Tongerlo wel missen maar 
we gaan onze traditie resoluut verder zet-
ten in De Beeltjens. Je gaat ons ook vinden 
in de whirpool want die temperatuur bevalt 
ons wel. We vrezen dat het aantal decibels 
wel zal stijgen als we in die jacuzzi zitten. In 
Tongerlo was het zwemwater 29° C warm, 
hopelijk moeten ze daar in Westerlo niet 
voor onder doen (nvdr de temperatuur van 
het zwemwater zal 28°C bedragen). We vin-
den het ook belangrijk dat het zwembad 
tot 21.30 uur ’s avonds open blijft (nvdr het 
is 21.00 uur geworden om ook voldoende 
ruimte te creëren voor de zwemclub). En de 
cafetaria die bevalt ons ook wel.” De Ooster-
wijkse dames willen niet gezegd hebben dat 
het zwembad te veel kost.“ Dat alle kinderen 
in de eigen gemeente kunnen leren zwem-
men mag toch een prijskaartje hebben. En 
vergeet ook de senioren niet, maar nu spre-
ken we een beetje voor onze eigen winkel.”

Sportpark De Beeltjens is parel rijker 
Nieuw zwembad opent na kerstmis

De bouw van een nieuw zwembad is een hele technische uitdaging, de financiering ervan is nog moeilijker. Een kort overzicht.
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Jong CD&V op Kerstmarkt: 
21 december 2014
Ook dit jaar is iedereen welkom op de stand van 
Jong CD&V op de kerstmarkt in 
Westerlo-centrum. 

Tussen 14 en 18h bent u welkom voor een 
hartverwarmend drankje en 
een smakelijke kersthap.

Nieuwjaarsreceptie 
van CD&V-Westerlo 
22 februari 2015
Lid of geen lid, CD&V is er voor alle inwoners van Westerlo. 
Graag nodigen wij u uit op de Nieuwjaarsreceptie van CD&V-Westerlo 
die zal plaatsvinden in de Polyvalente zaal in Voortkapel 
(Stijn Streuvelsstraat 9) op zondag 22 februari 2015 vanaf 10h00.


