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Zwemmen
1 Hoe vaak gaat u zwemmen?
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Nooit

Weet niet

31% antwoordt "Nooit" op vraag "1 Hoe vaak gaat u zwemmen?."

Toelichting
Een keer per
week




Na mijn yogales kunnen we ook zwemmen aangezien dit bij de zwemschool
is. Maar baantjes trekken doe ik zelden en recreatief zwemmen 1 a 2 keer in
het jaar.
Nooit smelen

Meerdere keren
per jaar



Zomer ga ik zwemmen

Een (enkele)
keer per jaar




De omkleed gelegenheden zijn niet ruim en vaak niet schoon.
Voorheen wekelijks in de Smelen

Nooit





Ik ben werknemer
Vroeger elke week
Vroeger heel veel gezwommen, maar nu niet meer
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1.1 Welk(e) zwembad(en) bezoekt u dan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=192)
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in Eindhoven

Zwemschool
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Zwembad 't
Wolfsven in
Eindhoven

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 1.1 Welk(e) zwembad(en) bezoekt u dan? is: "De
Smelen in Geldrop".

Anders, namelijk:



























‘T wolfsven in Mierlo
Belgie
Berkendonk
Bij mijn vakantie park waar ik dan ben
Buitenland
Camping buitenland
Carlton de Brug
Center parcs (3x)
Centerparcs (2x)
Centerparcs Valkenswaard
De brug
De Brug
De Brug in Mierlo
De Brug in Mierlo en in de zomer Enode Nuenen opm.Wolfsven is in Mierlo,niet in Ehv!
De ijzeren man in weert
De Ijzerenman Weert
De wissen in Helmond
Dommelslag in Overpelt
Doversen
Eigen zwembad, Veldhoven den Ekkerman, v.d. Hoogenband
Eindhoven Ottenbad
Ergens in een warme zee.
Helmond (3x)
Hotel Geldrop
Ijzereman in weert
Ijzeren man te weert
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In Weert
In winter Ottenbad in Eindhoven
In zee
Izb best, laco Nuenen, ijzeren man weert
Kempervennen (2x)
Laco Helmond
Laco Nuenen
NH HOTEL GELDROP
Op de camping waar wij staan
Op vakantie
Op vakantie in Domburg
Ottenbad (2x)
Ottenbad eindhoven
Ottenbad Eindhoven, de Wisse Helmond
Ottenbad in Eindhoven
Ottenbad, Eindhoven en Enode Nuenen
Otterbad (ehv) Ijzereman (Weert)
Prinsenmeer, ottenbad, wolfsven in mierlo
Prive
Sauna (2x)
Sauna Geldrop
Strandbad nuenen
Strandbad Nuenen
Strandbad Nuenen, Kempervennen
T wolfsven. Geldrop-Mierlo
Thuis
Tijdens vakanties
Vakantie (6x)
Vakantielocaties
Vennenbos, Kempervennen, Ottenbad
Verschillend, locatie bij een weekendje weg
Wolfsven mierlo
Zee
Zwembad 't Wolfsven in Mierlo
Zwembad ‘t Wolfsven in Mierlo en tijdens zomervakantie in een meer.
Zwembad bij vrienden
Zwembad nuenen
Zwembad op vakantie (3x)
Zwembad weert
Zwembaden op vakantie
Zwemparadijs
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Toelichting









'T Wolfsven ligt in Mierlo hoor ;)
‘T Wolfsven zit niet in Eindhoven maar in Mierlo
De kempervennen in de koude maanden omdat het dan in de smelen te koud is
Gratis zwemmen door werken op het park
Meerdere maar dat licht aan de wedstrijden die ik speel
T Wolfsven ligt in Mierlo
Voor de zwemles van mijn zoon
Zit geen chloor in het zwemwater
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2 Hoe ver bent u bereid om te rijden voor een bezoek aan
een zwembad?
30%

27%

(n=286)
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15%
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0%
0-5 km

5-10 km

10-15 km

Meer dan 15
km

Anders

Niet, ik ga
nooit
zwemmen

Weet niet

27% antwoordt "0-5 km" op vraag "2 Hoe ver bent u bereid om te rijden voor een bezoek aan een
zwembad?."

Anders, namelijk:






Afhankelijk van doel. Zwemles niet ver.. vrij zwemmen mag verder, gaat om leuk zwembad
Ga zelden zwemmen in omgeving
Ligt er aan of het de moeite is
N.v.t.
Niet, ik ga niet per auto naar een zwembad.

Toelichting
0-5 km



Het liefst op de fiets!!

Meer dan 15
km



Maar alleen voor recreatief zwemmen. Om te sporten of later voor zwemles kids
juist weer zo dichtbij mogelijk.
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Zwembad De Smelen
De subsidie die de gemeente aan Laco geeft voor zwembad De Smelen loopt door tot en met
31 december 2018. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandag 5 maart
ingestemd met verlenging van de bestaande overeenkomst.

Figuur 1. Buitenbad zwembad De Smelen

3 "Zwembad De Smelen moet koste wat kost blijven
bestaan"

(n=286)

(In hoeverrre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
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0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

65% is het (zeer) eens met stelling 3 "Zwembad De Smelen moet koste wat kost blijven bestaan",
14% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (33%).
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Toelichting
Zeer mee
eens








Mee eens







Neutraal




Mee
oneens





Weet niet




Dan in gemeentelijk handen.
Een mooie plek voor jongeren om in de eigen gemeente te gaan zwemmen.
Het hoeft niet per se van Laco te zijn. Als er maar een mooi binnen- en
buitenzwembad in Geldrop is. Ik vind wel dat het buitenzwembad van De Smelrn
klein is en met weinig attributen voor kinderen. Ik mis ook een glijbaan. Daarnaast
zou een peurerbad binnen ook erg fijn zijn.
We willen mensen o.a. voor hun gezondheid meer aan het sporten krijgen. Door De
Smelen te sluiten, kan men als alternatief wel naar Eindhoven gaan, maar de praktijk
zal zijn dat minder mensen dit gaan doen. Minder sporten betekent minder gezonde
mensen wat dan weer de ziekte kosten omhoog jaagt. Ik weet dat dit allemaal
moeilijk meetbaar is, maar veel onderzoeken wijzen hierop.
Wel in handen van de gemeente
De smelten moet wel blijven bestaan ,maar wel met een redelijke kostenpost, niet
ten kosten van alles.
Goed en eerlijk ondernemerschap moet de basis zijn en niet subsidie. Moet van
beide kanten komen.
Ik heb vroeger veel plezier beleefd om te gaan zwemmen. Ik weet niet hoe de
tegenwoordige jeugd erover denkt, maar een mooi zwembad is nog steeds
aantrekkelijk denk ik
Voor ouders met kinderen en ouderen is het fijn om een zwembad in eigen dorp te
hebben.
Zwemmen is belangrijk in ons kikkerland. De drempel moet zo laag mogelijk blijven,
zowel qua afstand als qua prijs
Ligt eraan of de subsidie die gekregen wordt ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor
onderhoud van het zwembad
Zwemmen in Geldrop moet blijven bestaan. Vind kosten wat t kost wel erg zwaar
Niet koste wat het kost.
Niet ten koste wat kost. De kosten moeten wel aanvaardbaar zijn. Anders sluiten en
naar een alternatief kijken. Een intergemeentelijke zwembad, Nuenen, GeldropMierlo en Heeze kan ook een mogelijke oplossing zijn.
Op die locatie een zwembad, maar dan volledig nieuw. Of uitbreiding toestaan voor
het Wolfsven.
Geen idee hoeveel geld erbij moet en ten koste van welke andere belangrijke zaken
dat gaat
Nog nooit geweest
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3.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat zwembad De
Smelen moet blijven bestaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=182)

55%
50%

50%
40%
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30%
20%
10%

2%

0%
Verschillende
verenigingen zijn
gevestigd in dit
zwembad

Afstand tot een ander
zwembad is te ver

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 3.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat zwembad De
Smelen moet blijven bestaan? is: "Verschillende verenigingen zijn gevestigd in dit zwembad".

Anders, namelijk:























Afstand is te doen voor de kinderen op fiets
Alle kinderen moeten in de gelegenheid zijn een zwemdiploma te behalen!
Als de kinderen willen gaan zemmen kunnen ze op de fiets er naar toe.
Anders moet men buiten het dorp!
Basisvoorziening Geldrop moet behouden blijven.
Basisvoorziening voor een gemeente
Begrip in Geldrop.
Belangrijke voorziening
Bij een grote gemeente als geldrop mierlo hoort een zwembad. en in de zomer is het een
prettige plek die goed bezocht wordt.
De Smelen is een icoon van Geldrop
De Smelen moet voor iedereen toegankelijk blijven
De spelen hoort bij Geldrop en als het opgeknapt wordt zullen er nog meer bezoekers komen
De zwemlessen moeten zeker in de buurt blijven
Dorp functie
Eigen zwembad in gemeente is basisvoorziening van een gemeente!
Enigste buitenbad in omgeving
Er is veel behoefte aan een goed zwembad in de gemeente Geldrop-Mierlo
Er moet toch voor de inwoners een mogelijkheid zijn dat ze kunnen zwemmen ,maar kijk naar de
reactie van de anquette hoeveel km men wil rijden anders een samenwerking van gemeentes
om daar ook de kosten in te verdelen
Er wordt mi genoeg gebuik van gemaakt door omgeving Geldrop
Geldrop moet eigen zwembad behouden
Geldrop moet gewoon een zwembad hebben vooral voor de kinderen en ouderen belachelijk als
dat weg gaat
Goed voor de gemeente
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Heel vriendelijk personeel
Het enige redelijk grote zwembad waar de jeugd zelfstandig naar toe kan
In een dorp als Geldrop hoort een zwembad
Is een algemene voorziening
Is een begrip voor Geldrop anders hebben we niks meer om te gaan zwemmen
Kinderen moeten in de gelegenheid blijven om het te leren.
Lekker dichtbij voor de kids
Leuk buitenbad ook voor de jeugd
Leuk gezinsuitje, vooral met jonge kinderen.
Leuk vertier voor jong en oud.
Lichamelijke beweging kinderen en ouderen. De sociale functie is zeer belangrijk.
Moet een zwembad zijn in de gemeente
Moet veel meer vrij zwemmen komen
Mooie aanwinst/ activiteit voor de inwoners van Geldrop
Niet alleen voor de verenigingen ,maar voor iedereen is het fijn om een zwembad in de buurt te
hebben
Omdat het voor kinderen belangrijk is om te kunnen zwemmen
Openbare voorziening waar iedereen gebruik van kan maken
Prima voorziening voor alle lokale jeugd
Publieke voorziening
Schoolzwemmen
Sentiment
Sociaal culturele recht
Sport en educatie het liefste zo dichtbij mogelijk om de drempel zo laag mogelijk te houden
Super voor de jeugd. Zwemlessen en in de zomer het buitenbad
Uitlaatklep voor de jeugd met warm weer, op een gunstige lokatie
Veel ouderen zwemmen wekelijks een aantal malen
Vind dat iedere plaats een betaalbaar zwembad behoort te hebben
Voor de jeugd (3x)
Voor kinderen en volwassenen zonder auto moet (leren) zwemmen toegankelijk blijven
Vooral een buitenbad hoort gewoon bij een dorp
Voorziet in een grote behoefte en gelegenheid tot recreëren en bewegen geven
Wil graag dat mijn kinderen straks nog in de naaste omgeving kunnen blijven zwemmen.
Zwemles
Zwemlessen
Zwemmen is gezond en moet als het kan bereikbaar zijn voor iedereen.
Zwemmen is goed voor lijf en leden en leuk.
Zwemmen is leuk , en Geldrop moet gewoon een eigen zwembad hebben

Toelichting





Als actieve sporter en voorzitter van een sportvereniging weet ik hoe belangrijk het
verenigingsleven is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Met het
verdwijnen van het zwembad zullen die verenigingen ook verdwijnen
Basisvoorziening voor een gemeente van deze omvang. Daarnaast een noodzaak omdat
schoolzwemmen m.i. weer belangrijk wordt met de komst van meer en meer allochtone
kinderen. Deze worden vaak niet op zwemles gedaan door de ouders.
Buitenbad is zo fijn
Collectieve voorzieningen moeten in (kleine) kernen blijven bestaan. Dus ook bibliotheken,
wijkhuizen etc.
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Geldrop heeft van oudsher een zwembad en de jeugd en oudere hebben dat nodig.
Geldrop mierlo daar hoort een zwembad
Zie toelichting vorige vraag

3.2 Kunt u toelichten waarom u vindt dat zwembad De
Smelen niet moet blijven bestaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=37)

55%

50%
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40%

28%
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24%

20%
5%

10%
0%
Het zwembad is
verpaupert

Opknappen zal
Er zijn in de
teveel geld kosten omgeving genoeg
mogelijkheden tot
zwemmen

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 3.1 Kunt u toelichten waarom u vindt dat zwembad De
Smelen niet moet blijven bestaan? is: "Het zwembad is verpaupert".

Anders, namelijk:









Als de kosten hoger zijn dan de baten # sluiten
De huidige beheereder is een deugniet
Eigenaren hebben ondanks subsidie het zwembad en recreatiegebied laten verpauperen. Zij
buiten de gemeente/burgers uit en verwachten telkens lachende derde te zijn. Dit moet
ophouden. Eenvoudig door stoppen subsidie en bestemmingsplan NIET wijzigen.
Er kan ook een nieuw te exploiteren zwembad op andere lokatie komen in Geldrop
Hij mag best blijven bestaan, maar niet tegen elke prijs
Investeren in een nieuw bad. Bijv. opknappen Wolfsven, binnen- en buitenbad.
Kijken naar kosten en baten
Proberen te behouden, ok. Maar niet 'kosten wat het kost'. Het moet minimaal rendabel zijn.

Toelichting




De Smelen mag bestaan maar niet koste wat kost.....
Geef een ondernemer Gelukkige en hij hoeft niets meer te doen!
Het is bij de beesten af dat deze beheerder zonder toezicht van de gemeente al jarenlang zijn
onbeschofte gang kan gaan. Hij misbruikt heel veel gemeenschapsgeld.
Schande
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4 "Als Laco geen actie onderneemt om het zwembad op te
knappen, dient de subsidie aan het eind van het jaar
definitief stop gezet te worden"
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
35%

31%

30%

(n=284)

29%

25%
19%

20%
15%

12%

10%
5%

5%

5%

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

60% is het (zeer) eens met stelling 4 "Als Laco geen actie onderneemt om het zwembad op te
knappen, dient de subsidie aan het eind van het jaar definitief stop gezet te worden", 17% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (31%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Neutraal





Had al eerder moeten gebeuren.
Laco heeft alle rechten verspeeld. Laco mag helemaal niets meer ontwikkelen. Laco
mag de "sleutel" inleveren en verder wegwezen. Laco verdiend een forse geldclaim
van de gemeente !!!!!
Laco zegt dit al 10 jaar, maar komt nooit met plannen, omdat dan de druk van de
kans groter wordt dat de gemeente stopt met pappen net nat houden
(subsidieeren)
Wel subsidie krijgen en niks doen, zo wil ik ook wel rijk worden
Ze moeten aan de gemeente laten zien dat ze met het geld het zwembad
opknappen. De betalende bezoekers dienen 'waar voor hun geld' te krijgen.

Het is belangrijk dat er wel geinvesteerd wordt in de kwaliteit voor het zwembad.
zeker als er ideeen zijn is het belangrijk om met een goed plan te komen. De locatie
nodigt wat mij betreft uit om het gebied verder te ontwikkelen.
Opknappen is noodzakelijk. De gemeente heeft hier al veel geld in gestoken.
Subsidiegelden dienen gebruikt te worden waarvoor deze bedoeld zijn!!
Vindt gewoon dat ze dat moeten doen daar krijgen ze het geld voor .Anders de
gemeente vlug terug kopen en dan zelf in onderhoud nemen net als vroeger . Toen
zag het er altijd goed en verzorgd eruit het buitrnbad
Afhankelijk van de kosten kan de gemeente bekijken wat ze zelf kunnen doen om
het uit te voeren.
Afhankelijk van reden
Als daar de subsidie voor bedoeld was, maar je daar eisen aan l";
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Ik kan niet beoordelen wat de afspraken met de gemeente zijn. In hoeverre heeft
Laco wel of niet aan zijn verplichtingen voldaan. Eigenlijk vind ik dat een zwembad
evenals een sporthal door de gemeente geëxploiteerd moet worden, en ten dienste
van de gemeenschap moet staan
Ik wil wel dat er iets aan gedaan word maar niet dat het zembad verdwijnt.
Laco moet wel iets met het subsidiegeld doen. Ze doen in mijn ogen veel te weinig
met het geld dat ze krijgen. Ik heb het zwembad in het verleden alleen gebruikt om
baantjes te trekken en dan is het voldoende. Maar nu ik twee kinderen heb, vind ik
het zwembad niet goed genoeg meer. Als we met het gezin gaan zwemmen, gaan
we naar het Wolfsven. Is ook niet groot maar heeft een peuterbad. En in de zomer
zijn er buiten ook meer speeldingen. Het is ook niet ver rijden. Maar daar kan ik
weer geen baantjes trekken en daar wil ik niet te ver voor rijden. Ik vind dat een
gemeente met de grootte van Geldrop een mooi groot zwembad moet hebben.
De subsidie moet stopgezet worden als Laco er niets mee doet, maar er moet dan
wel een andere partij komen die het zwembad faciliteert.
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Laco wil plannen ontwikkelen voor het zwembad en het omliggende gebied. Een concreet
plan ontbreekt echter nog.

5 Stel u mag Laco een tip geven voor de ontwikkeling van het
zwembad en het omliggende gebied, wat zou u dan zeggen?
45%
40%

39%

(n=272)

39%

35%
30%
23%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Tip:

Ik heb geen tips

Weet niet

39% antwoordt "Ik heb geen tips" op vraag "5 Stel u mag Laco een tip geven voor de ontwikkeling
van het zwembad en het omliggende gebied, wat zou u dan zeggen?."

Tip:





















Aanpakken
Aanpassen aan de moderne tijd
Aanpassing en vernieuwing faciliteiten en uitstraling. Tevens meer speelgelegenheden voor kids
op grote ligweide... plus volleybalveld met zand/net.
Alles over dragen aan de gemeten
Behoud veel groen bij het buitenbad
Besteed het geld zinnig en zuinig, zonder winstoogmerk
Betrek lokale ondernemers
Binnen een peuterbad met een spuitdingetje. Buiten een zwembad erbij en een glijbaan.
Daarnaast op het grasveld ook speeltoestellen
Binnen zwembad moet veel beter onderhouden worden!!!!!!
Blijf van het gebied af
Bouw een nieuw zwembad tussen Mierlo en Geldrop
Buiten zwembad moderniseren incl ligweide
Buitenbad meer ontwikkelen mbt horeca
Buitenbad opknappen, speeltuin toevoegen, glijbaan in zwembad, waterspeeltuin
Buitenbad verbeteren
Buitenzwembad..goede zwemlessen en aantrekkelijk maken voor de (jonge) jeugd
Centrale plaats binnen geldrop mierlo
De Smelen opknappen en laten zoals het is
Denk aan de jeugd in geldrop
Denk aan een duurzame / natuurlijke opzet. kijk naar andere zwembaden voor inspiratie. betrek
inwoners bij het plannen maken
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Doe wat meer dan alleen zwemmen, misschien fitness of bowlen of een leukere horeca
Doe wat nuttigs met de subsidie!!!!! Investeer het geld ook daadwerkelijk in het zwembad
Durf op kwaliteit in te zetten en betrek de juiste mensen erbij.
Een beetje uitbreiden en wat meer waterpret bijvoorbeeld een glijbaan
Ga met bezoekers in gesprek en vraag naar hun wensen. Organiseer een info-avond met de
buurt. betrek cocody en de sauna in het plan.
Ga voor kwaliteit en niet kwantiteit
Geef het terug in handen van de gemeente
Geen bebouwing maar geld steken in het opknappen van het vieze en verouderde zwembad.
Geen woningen. Beter zwembad met speeltuin
Gewoon een goed zwembad en niet allemaal die luxen erbij.
Glijbaan en meer eetvoorzieningen
Grond exploiteren met andere welness, horeca en sportverenigingen
Het bad opknappen, glijbaan, en beter toezicht en strengere handhaving in de zomer bij overlast
van jeugd.
Het nog aantrekkelijker maken met name voor gezinnen
Het weer m
Hou het betaalbaar, welke vernieuwing er ook komt
Houd het zwembad in goede staat
Huurwoningen aldaar plaatsen
Inspelen op doelgroepen en natuur
Inversteer ipv profiteeren
Investeer in een mooi functioneel zwembad
Je moet er kunnen blijven zwemmen.
Je moet het altijd goed bijhouden. Niet pas gaan onderhouden als de subsidie stopt.
Kijk bij goed bezochte/functionerende zwembaden in regio
Knap 1st de boel grondig op en investeer daarna in uitbreiding en verfraaiing!Zprg voor
voldoende schaduwplekken en meer "spelerij"in het middelste bad.
Knap eerst het binnen- en buitenzwembad en het grasveld bij het buitenbad op, kijk dan pas
verder naar het omliggende gebied.
Kom eindelijk met plannen en financiële onderbouwing!
Korte afstand
Leg een extra bad aan met bubbel gedeelte
Maak eer een compleet multi functioneel complex van
Maak er een heel jaar door entertainment gebied van
Maak er een mooi recreatiegebied van met horeca.
Maak er haast mee ,je hebt al jaren niks gedaan
Maak eten zwembad van waar om liggende gebieden ook van kunnen genieten.
Maak het aantrekkelijker mooi mooie begroeiing en mischien ruimte voor meerdere activiteiten
restaurant ,trampoline's etc zodat jong en oud zich kan vermaken bv net als enode
Maak nieuw sport centrum waar meerdere activiteiten gecombineerd kunnen worden
Maak zwemmen en het zwembad weer COOL om naar toe te gaan, vermoderniseer met bijv.
thema's
Maakt het aantrekkelijker. Meer glijbanen en zo
Maakt niet uit wat...maar DOE IETS!!!!
Meer faciliteiten
Meer ligstoelen en bankjes plaatsen
Meer reacratie
Meer vrij zwemmen (2x)
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Meerdere speeltuinen
Moderniseer binnen- en buitenbad en bar
Moderniseren en zorgen dat hun promotie op orde is.
Moderniseren van de voorzieningen
Moet blíjven!!!
Mooi laten zo als het is er word al zo veel dicht geboud laat nog wat van de natuur over hoe
meer huizen er om heen hoe meer klachten van overlast er binnen komen ,en dan kan goed het
zwembad weg moeten en kost het laco geen geld meer.
Multisportcentrum opzetten
Neem je verantwoordelijkheid en knap het zwembad op
Nieuwe exploitant
Om te beginnen opknappen,zwemtijden aanpasen ook voor oudere, zorgen dat oudere die niet
zo goed zien makkerlijker zich in en om het zwembad kunnen verplaatsen, meer randen in
zwembad waar men zich aan kan vasthouden
Onderhoud het eens een keer
Opknappen
Opknappen het zwembad
Opknappen zwembaden, meer bomen, organiseren activiteiten voor kinderen/ jongeren.
Renoveer dat oude bad eens. Het is echt schandalig hoe het zwembad en gebouw er
tegenwoordig bijliggen
Samen met Nuenen, Heeze en Geldrop-Mierlo
Speeltuin?
Terug Verkopen voor €2,00 aan de gemeente. Hebben ze 100% winst
Trampolines plaatsen op het terrein.
Ultimatum stellen en hulp aanbieden! Dat zien als subsidievoorwaarden
Verkoop het zwembad voor 1 euro terug aan Gemeente
Verlaag de overheadkosten en voer een klantvriendelijk beleid
Vernieuw dit compleet
Voor de burgers is de maat vol! Geen subsidie geld meer naar deze lachende derde. We laten
ons niet meer chanteren. En het bestemmingsplan zal NIET wijzigen. Dus zet er een goede
ondernemer in die dit wel winstgevend kan maken.
Was eerder begonnen met goed onderhoud
Watersport op de vijvers ski. banaan e.d.
We hebben nog vele tips maar dit zijn de belangrijkste: (misschien is het ook een idee om voor
volgend jaar aan te melden met "heel Holland doet".Prik planten tegen het hekwerk plaatsen,
zodat ze minder snel het hek kunnen slopen on vervolgens het terrein op te gaan, tip2: buiten
camera's plaatsen, zodat als er vandalisme is deze via beeld te herkennen zijn. Tip 3: plantsoen
buiten leuker aankleden met mooie beplanting(vaste planten). Tip4: een grote schoonmaak
houden desnoods vrijwilligers vragen via een oproep. En dan hun bedanken met bv een keer
gratis zwemmen. Tip 5: het terras; meer tafeltjes neer zetten bij de frituur en ook een afruimrek
plaatsen! En eventueel iemand erbij die het anders kan opruimen zodat het niet blijft liggen. Of
er kinderen in lopen. Die gene als een soort van stand-by laten rond lopen om rommel een
beetje bij te houden zodat het schoon blijft! Dus ook de wc rollen bij vult buiten, af en toe de wc
schoon spuit& met een trekker droog trekt dit geld ook voor de pashokjes.
Wegwezen
Zo laten.
Zorg dat alles netjes blijft, meer toezicht om jongeren die problemen veroorzaken direct het
zwembad uit te zetten.
Zorg dat het duurzaam is voor mens en milieu en dat het bovenal een sociale verbinding heeft!
Zorg dat het er wat representatiever en schoner uitziet
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Zorg voor een aantrekkelijk bad, zodat door gebruikers bewust voor de Smelen wordt gekozen.
Zorg voor een mooi zwembad, zowel binnen als buiten
Zorg voor leuke glijbanen en veel ligruimte zodat we met het hele gezin kunnen
Zorg voor publiekstrekkers zoals wildwaterbanen, glijbanen etc.
Zorgappartementen
Zwembad plat bomen planten

Toelichting
Tip:

Weet
niet




Andere passende recreatieve activiteiten organiseren in samenwerking met andere
partijen.
Zorghotel neerzetten in combinatie met bad. daarnaast senioren woningen voor de
middenklasse.



Zie boven
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6 Wie moet deze plannen gaan betalen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=277)

72%

70%
60%

53%

50%
40%
30%
20%
20%

13%
7%

10%
0%
Gemeente

Laco

Bezoekers
zwembad

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (72%) op vraag 6 Wie moet deze plannen gaan betalen? is: "Laco".

Anders, namelijk:

























5 jaar plan maken met Laco. zoveel % van de winst buiten subsidie terug in smelen steken.
anders gemeente optie op de grond laten nemen en uitbater worden onder eigen naam. LACO
inhuren.
Als er al plannen moeten komen dan moet de gemeente dat doen en niet laco
Als het van Laco is, dan Laco. Is het van de gemeente, dan de gemeente
Ander bedrijf
Ben best bereid wat meer te betalen voor vernieuwing!
Combi laco/gemeente
Combinatie laco en gemeente
De eigenaar
Derde partij, bijvoorbeeld op een camping
Eventueel andere explatie dan Laco
Fondsen, durfkapitaal etc
Gemeente en laco (2x)
Gemeente en laco samen
Gemeente en laco zouden samen kunnen kijken naar een redelijke verdeling van de kosten.
Gezamenlijk
Gezamenlijk (gemeente en Laco) eventueel sponsors om het mooi te maken en zo te houden
Gezamenlijk door gemeente en Laco
Gezamenlijk met de Gemeente of investeerders ontwikkelen.
Iedereen samen
Investeren is groeien
Kijk naar mogelijkheden van sponsoring in geld, materiaal, crowdgunding etc. Samen maak je
verschil. Waar een wil is, is een weg...
Laco en gemeente
Laco en gemeente samen
Laco samen met de gemeente
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LACO zij zijn toch eigennaar van De Smelen.
Laconiek heeft zat gekregen en nooit niks vernieuwd ik denk veel geld in eigen zak gestopt.
Medegebruikers
Meerdere instanties
Mischien meerdere inversteerders bv apart restaurant etc die dan weer een huurprijs betalen
Projectontwikkelaars in combinatie met verhuur/verkoop
Sponsoren of een actie op touw zetten.
Sportfondsen
Toekomstige gebruikers
Ze heebn nl al een hele tijd subsidie gehad waar niks mee gedaan is

Toelichting






De gemeente moet in samenwerking met Eindhoven een nieuw zwembadplan ontwikkelen
Het is al heel duur zwemmen daar... Dus niet nog hogere entree prijzen aub
Laco is denk ik een commercieel bedrijf, en zal in ieder geval uit zijn kosten moeten komen.
Voor de gemeente heeft dat als voordeel dat ze het zelf niet hoeven te beheren.
Wat een gezonde financiële verhouding tussen gemeente en Laco zou moeten zijn, kan ik
zonder de cijfers te zien niet beoordelen.
Laconiek is een comerciele ondernemer die zelfoktober investeren of de tent sluiten. Wat
andere zwembaden kunnen moet Laco in Geldrop ook kunnen.
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Uit enkele reacties op Facebook blijkt dat meerdere mensen mooie herinneringen hebben aan
de tijd dat ze bij het zwembad De Smelen kwamen.

7 Welke herinnering borrelt bij u op als u denkt aan
zwembad De Smelen?
50%
45%

45%

(n=269)

46%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%

10%
5%
0%
Herinnering:

Ik heb geen herinneringen

Weet niet

46% antwoordt "Ik heb geen herinneringen" op vraag "7 Welke herinnering borrelt bij u op als u
denkt aan zwembad De Smelen?."

Herinnering:























36 zomers.
50 jaar geleden
Aantal jaren fijn in gezwommen
Als kind altijd naar de smelen
Altijd volle bak in basisschooltijd jaren jaren 90
Aquagym
Buiten ligweide abonnement
Buiten zwemmen met vrienden in de zomer
Buitenbad tijdens jeugd
Dat het eg verouderd is
Dat was in de jaren 60/70 het is nu nog hetzelfde
De goede tijden met de zwemveren
De herinneringen worden weggeduwd door de meest recente ervaringen
Duikplank, zwemmen in de zomer, op het gras liggen na schooltijd
Een gezellig zwembad, waar ik graag naar toe ga om mijn conditie op peil te houden
Eerste vriendinnetje ontmoet
Elke zomer als kind en tiener, naderhand mijn kinderen als kind en tiener. Goed voor de
kinderen en de oudersc
Fantastisch en heerlijj gezwommen. Het moet blijven!!!!!
Fijn dichtbij een paar baantjes trekken
Gewoon lekker zwemmen dichtbij huis
Gezellig
Gezellig een middagje zwemmen en in de zon liiggen op t veld
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Gezellig met kinderen op zonneweide
Gezellige zonne weide
Goede fijne tijd
Groot warm zwembad
Heel lang geleden was het mijn favoriete zwemplek.
Heerlijk fris water, fijn voor de kinderen,
Heerlijk zwemmen en liggen op de ligweide.
Heerlijk zwemmen met vriendinnen en liggen op het gras in de zon
Hele jeugd goede herinneringen met vrienden op het grasveld en in het water!
Het behalen van mijn zwemdiploma’s
Het foutieve contract eind jaren 1980 !!!!!
Het gevecht wat ik 10 jaar geleden gevoerd heb met Laco maar Door slapte van de gemeente
geen goede afloop kreeg.
Ik kwam hier vanaf dat ik mijn zwemdiploma had.
In de vakantie, bij mooi weer iedere dag tot sluit zwemmen
In de zomer na school met de hele klas (strabrecht) zwemmen
In mijn jeugd hadden ik en mij zusjes, net als het merendeel van de school een seizoenskaart.
Dat hoor ik nu nog weinig
In mijn jeugd heb ik regelmatig gezwommen
In mijn jeugd lag ik de hele zomervakantie in De Smelen. De hele zonneweide lag vol
In mijn jeugd regelmatig in de zomer buiten gezwommen
In mijn tienerjaren met vrienden dagen genieten op het zwembad. Na sluitingstijd meer
opruimen voor een snoepzak!
Jeugd
Jeugd ,zon en zwemmen
Jeugd onder elkaar
Koud zowel binnen als buiten
Lange rijen voor snoepkraam, veel zo'n, lekker samen met vriendinnen, nieuwe contacten
leggen.
Lekker aan het eind van de middag nog even een paar banen zwemmen om af te koelen
Lekker buiten zwemmen in de zomer
Lekker dagje zwemmen met vriendinnen in t zonnetje
Lekker hangen
Lekker liggen op het gras met vriendjes
Lekker rustig zwemmen met onze kleine meid van 4
Leuke tijd gehad in mijn jeugd met mijn vrienden en vriendinnen.
Ligweide
Met de familie gaan zwemmen en voor ons was dat een vakantie uitje vroeger
Met soundblaster Jhonny Guitar Watson
Met vrienden vroeger gaan zwemmen
Mijn eerste zwemlessen.
Mijn jeugd , was een geweldige tijd bij de smelen
Mijn jeugd in het zwembad toen het nog niet verwarmd was, zwemmen in water van 13 graden.
Brrrr
Mijn kinderen hebben er zwemles gehad
Mijn middelbare school periode
Mijn vrouw en kinderen gingen er zwemmen
Mooi weer, zonnebaden en lekker afkoelen in het water.
Mooi weer....na school meteen op de fiets naar de Smelen
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Mooie tijd
Na schooltijd in de zomer iedere dag gaan zwemmen
Ontmoetingen
Op warme (vakantie)dagen heerlijk buitenzwemmen met vriendinnen,maar helaas ook 'gesopt'
worden door de jongens...
Papiertjes rapen voor een nieuw kaartje
Pubers op een handdoek
School
Schoolzwemmen altijd in het buitenbad zelden dat het mooi weer was.
Spannende dingen doen in de omkleedhokjes
Te druk op zonnige dagen. Je lag zowat bij elkaar op de handdoek
Toen we zelf in de leeftijd van 14 en later met vrienden gingen zwemmen , en op later re leeftijd
voor het werk wat baantjes trekken .
Uit mijn jeugd, dagelijkse bezoeker
Vaak wezen zwemmen
Van de jaren 60
Veel plezier met vrienden. Dagelijks daar te vinden.
Veel plezier. En de speedo (ijsco)
Vroeger
Vroeger als kind wel eens gezwommen
Vroeger ging ik daar vaak zwemmen. Mijn kind heeft vaak een abbonoment
Vroeger ging ik vanuit Gerwen daar naar het buitenzwembad. Heerlijk ipv van de natuurplas in
Nuenen
Vroeger leken de zomers langer te zijn .. veel dagen met grote groepen de hele dag naar de
smelen.. geweldig ..
Vroeger met de hsle klas zwemnen na school
Vroeger zwemmen met mijn ouders
Warme zomners waarop ik met mijn kinderen ging zwemmen in het buitenbad
Wekelijks lekker uurtje zwemmen met vriendin
Zomer, groen en zorgeloosheid
Zomers fijne en veilige plek waar de kinderen zelfstandig.naar toe konden
Zomers op de ligweide
Zondagmorgen tien uur gaat de ingang open
Zwem ABC van mijn zoontje en babyzwemmen met dochter
Zwem vierdaagse
Zwemles (3x)
Zwemles kinderen (2x)
Zwemles kinderen, koud nat water
Zwemlessen en sporten vroeger
Zwemlessen kinderen
Zwemlessen van kinderen en kleinkinderen, en mijn eigen zwemuurtjes
Zwemlessen, dat er binnen helaas geen glijbaan is! En buiten ook geen grote glijbaan is😢
Zwemmen in de zomer!
Zwemmen in groep 8
Zwemmen met de kinderen (2x)
Zwemmen na schooltijd
Zwemmen om 07.00 ‘s morgens en meteen na school naar de smelen.
Zwemmende drollen en vuile kleedhokjes
Zwemvierdaagse
22

Toelichting
Herinnering: 




Handje en handje liggen,tegen elkaar aan. Dan kwam badjufrouw Miep of
badmeester Ad om te zeggen dat je een halve meter van elkaar moest gaan
liggen.
Ook waren de kinderen bang voor macho jongens
Vaak wezen zwemmen met de kinderen en met andere gezinnen. Kinderen
kunnen zwemmen, ouders kunnen gezellig op het gras liggen.
We hadden als Geldroponooit met die rare familie een contract moeten sluiten.
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Carnaval in Mierlo
De laatste dagen van de vastentijd na de carnaval hebben hun intrede gedaan, tijd om dit
jaar nog één keer naar de carnaval te kijken.
Op dit moment wordt carnaval gevierd op diverse locaties in Mierlo, de
carnavalsverenigingen hebben hun residentie ieder op een andere locatie. Enkele cafés
hebben geen carnavalsvereniging in huis.
Kijkende naar de carnaval in Mierlo:

8. "Carnaval zou met alle verenigingen op één locatie
gevierd moeten worden"
(In hoeverrre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=283)

45%
38%

40%
35%
30%
25%
20%

15%

14%

15%
10%

7%

7%

Zeer mee
eens

Mee eens

13%
6%

5%
0%
Ik vier geen
carnval (in
Mierlo)

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

38% antwoordt "Ik vier geen carnval (in Mierlo)" op stelling 8.

Toelichting
Mee eens




Neutraal





Mee
oneens





Dan wordt het tenminste op 1 plaats gezellig druk en hoef je niet te kiezen welk
evenement je wel/niet gaat bezoeken tijdens de carnaval.
Eigenheid van verenigingen is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich
thuis voelt.
Ik gaf al eerder aan dat op het plein bij de molen een mooi feest gebouwd kan
worden zoals dat in Nuenen in het park gebeurt.
Ik vier geen carnaval. ben met die traditie niet opgegroeid.
Onder meerdere voorwaarden is dat mogelijk. Een goede onderlinge
samenwerking van de horeca is daarin de basis en daarin zijn nog veel slagen te
halen. Wordt aan gewerkt heb ik begrepen.
Het gaat goed zoals het is
Het is de charme van Mierlo dat er meerdere keuzes zijn en dat ieder carnaval kan
vieren in de sfeer die het beste bij hen past.
Hoe kun je je als vereniging profileren als je samen met andere verenigingen
feestviert?
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Zeer mee
oneens




Iedere vereniging is anders en mag best zijn eigenheid behouden
Meerdere locaties, maar stimuleren om bij elkaar op bezoek te gaan



Op verschillende locaties geeft meer variatie, zodat verschillende leeftijdsgroepen
kunnen kiezen waar ze gaan feesten.



Carnaval is een feest van mensen onderling die het samen willen vieren met hun
eigen prins en raad van elf. Het idee dat ze allemaal op een hoop gegooid moeten
worden getuigd van onbegrip wat carnaval is.zeer dom idee dus.
Je viert carnaval op de plek waar je het zelf het leukste vindt. Dat moet zo blijven,
bovendien kan je nu bewust kiezen voor een andere locatie
Sommige mensen houden van Carnaval vieren in een grote zaal, andere liever in
een kleiner café. Ik denk ook niet dat alle vierders op 1 locatie binnen passen.
Zeker niet op zaterdagavond




Weet niet



Ik kom uit Geldrop.
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9 Stel u krijgt de mogelijkheid om een tip te geven aan alle
organisatoren van de carnaval, wat zou het eerste zijn dat u
zou zeggen?
80%

(n=262)

70%

70%
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30%

30%
20%
10%
0%
Tip:

Weet niet

70% antwoordt "Weet niet" op vraag "9 Stel u krijgt de mogelijkheid om een tip te geven aan alle
organisatoren van de carnaval, wat zou het eerste zijn dat u zou zeggen?."

Tip:




















1 avond feesttent voor de jeugd van 15_18 zonder alcohol
1 grote tent op het molenplein in Mierlo. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
1 in Geldrop en 1 in Mierlo
Be
Begin met de optocht een uur eerder; nu is de zon weg voordat ie start en is het inmiddels
hartstikke koud.
Beter organiseren van de optocht
Beter samenwerken, zijn geen concurenten
Betere controle op drank met jongeren onder de 18 jaar.
Bubdel de krachten. Carnaval is een dorpsfeest
Coördineren!
Dat je aparte verenigingen bent wil niet zeggen dat je ook rivaliserende verenigingen moet zijn.
Heb respect voor elkaar en kies ieder een duidelijke en verschillende doelgroep waar je je op
richt.
Dat ze meer moeten samenwerken in plaats van elkaar te concurreren.
De verenigingen zijn al van oudsher verdeeld over verschillende locaties in t dorp. Als nieuwe
cafe' s willen profiteren van carnaval moeten ze zelf hun ondernemerstalent tonen en zelf
nieuwe initiatieven nemen.
Doe 2 aparte sleuteloverdrachten
Doe eens niet zo flauw met de opening van het carnaval. Wat is er mis mee met de
sleuteloverdracht het ene jaar in Mierlo en het andere jaar in Geldrop.Verbroedering heet dat
met carnaval
Doordat het bezoekersaantal elk jaar terug loopt zou het mooi zijn om er een dorpsfeest van te
maken.
Een centrale locatie
Een stadsprins voor heel geldrop-mierlo
Elke vereniging heeft zijn eigen motto. Laat iedereen in zijn waarde
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Fatsoenlijke optocht
Ga lekker Door!
Ga onderhand eens samenwerken !!, en ook de horeca met bijv. carnavalmuntjes overal te
gebruiken
Geen plastic versieringen op straat. schadelijk voor milieu en leefomgeving. verbod op plastic
confetti,slingers
Gewoon doorgaan!
Goede saamhorigheid
Grote tent plaatsen
Haal eerst die arrogantie van jullie vereniging af, anders zal het nooit gaan werken!
Het is mooi zoals het nu is
Ik vier nooit carnaval
In Mierlo was het op zayterdag heel gezellig. Laat dit zo blijven
Kies een prins die goed is in de omgang en geen mensen buitensluit. Carnaval is voor iedereen!
Kosten gaan voor de baten
Kwaliteit
Laat de optocht in het centrum eindigen
Laat de optocht langs het bejaardentehuis gaan.... dat vinden die mensen geweldig. Vier allemaal
carnaval op je eigen manier en gun elkaar het licht in de ogen. Doe soms dingen samen....
Laat het treintje op en neer pendelen tussen Geldrop en mierlo, breng bewoners meer met
elkaar in contact
Laten zitten waar ze zitten, zit diepgeworteld. En sleuteoverdracht ook in Mierlo doen en niet
alleen in Geldrop
Lekker je feestje vieren, maar probeer kids en jongeren te betrekken
Lukt nooit
Maak de optocht in Mierlo korter qua route. BV Vanaf Bekelaar via de marktstraat, dorpsstraat
naar Den Heuvel
Maak er knal feest van, komt volk vanzelf
Maak van 4-5 carnavalsverenigingen 1 grote
Matinee moet terug komen
Matinee terug
Meee verbindend en vrij voor bewoners jong en oud
Meer openbaar kijk eens naar valkenswaard daar worden de burgers uitgenogdigd voor een
ontbijt. Dit kan ook in afzonderlijk in geldrop en mierlo. Betaald door de gemeente!
Meer saamhorigheid onder de verenigingen
Meer voor tieners in Geldrop
Mooi grote tent in het centrum zoals in Nuenen.
Neem het niet te serieus
Op heuvel evenement organiseren.
Optocht
Optocht geldrop laten eindigen op het horecaplein en daar een grote tent neerzetten
Optocht langs de kroegen
Optocht; minder lawaai-/bierkarren
Organiseer een kroegentocht
Overleg met elkaar
Overweeg een avond zomercarnaval
Probeer het carnavalsgebeuren te centraliseren, in Mierlo en Geldrop te veel versnipperd.
Samen werken
Stoppen ermee. Bedenk iets leuker in het voorjaar/zomer.
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Straat carnaval net zoals Den Bosch en mastricht
Veel plezier
Verbroedering!
Verenig uw krachten
Vier het samen!
Volume geluidsinstallatie niet zo hoog
Vouw een feestje
Vraag het aan direct betrokkenen
Vwrbroeder
Waarom deze enquête? Zijn de carnavalsverenigingen hierin betrokken? Volgens mij niet. Dus
heel vreemd deze enquete.
Werk samen
Werk samen maar behoudt je eigen waarden
Werk samen, werk elkaar niet tegen
Zeker niet op een locatie vieren.
Zet in Mierlo en Geldrop een groote tent neer voor de Jeugt wand de jeugt is de toe komst ook
voor carnaval wand nu gaan ze naar Helmond - Nuenen en Eindhoven dan blijft de gezelighijd
binnen de grenzen anders word het een dooie boel net als in Geldrop.
Zet ook buiten
Zorg dat je er samen uitkomt, carnaval verbroedert!
Zorg ieder voor zich
Zorg voor een eigen lokatie

Toelichting
Tip:






Weet
niet



De prins van de kersenpitten was dat duidelijk niet.(Ik spreek niet alleen voor mezelf en
heb het van meerdere mensen uit verschillende groepen terug gekregen) Gelukkig
waren er meerdere locaties waar je naar toe kon.
Door het op één locatie te houden wordt het een gewoon verkleed feestje. Carnaval is
een volksfeest wat best in de hele gemeenschap zichtbaar mag zijn, ook al doet niet
iedereen hieraan mee..
Gezamenlijk in een grote tent en alle cafe`s mee laten doen.
Gebeurd al op veel plaatsen
Het geluid staat veel te hard zodat je met oordoppen in moet gaan feesten. Bovendien
is het storend voor omwonenden.
Doe alles om uw eigen organisatie te laten voortbestaan, maar als dat niet mogelijk is,
kunt u een fusie met een andere vereniging overwegen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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