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Geachte raadsleden,

Hierbij willen wij u informeren dat zwembad De Kalkwijck in Hoogezand  in de 
zomermaanden acht weken dicht gaat (van 9 juli tot en met 2 september 2018). Dit is 
helaas noodzakelijk om groot onderhoud aan het zwembad te kunnen plegen. Deze 
periode is gekozen omdat de vaste bezoekers van het zwembad er dan het minste last 
van hebben. 

Rekening houden met gebruikers zwembad
We hebben ervoor gekozen om het groot onderhoud van het zwembad in de 
zomervakantie te houden, omdat er dan geen zwemlessen zijn en de verenigingen ook 
niet zwemmen. Op deze manier hebben de vaste bezoekers van het zwembad er het 
minste last van. De mensen met een jaarabonnement en meerbadenkaarten worden 
tegemoetgekomen: hun abonnement wordt met acht weken verlengd zodat ze nog 
steeds een jaar lang kunnen zwemmen op hun abonnement.

Werkzaamheden
Het is de eerste keer in de twintig jaar dat het gebouw van De Kalkwijck er staat, dat er 
op deze schaal onderhoud wordt gepleegd. Tijdens de acht weken worden de 
kunststofpanelen van de bodem van het zwembad vervangen en al het tegelwerk van de 
grond van het zwembad en de kleedkamers. Normaal gesproken sluit het zwembad elk 
jaar in de zomervakantie twee weken om regulier onderhoud te kunnen plegen.

Alternatieven
Mensen die in deze periode graag willen zwemmen, kunnen in de gemeente Midden-
Groningen terecht bij openluchtzwembad De Kolck in Meeden en openluchtzwembad De 
Tobbe in Slochteren of in het overdekte zwembad in het D.G van Noortbad in 
Muntendam.



Pagina: 2 van 2
Zaak: 2018-011604
Onderwerp: Raadsbrief: sluiting Kalkwijck tijdens 

zomermaanden wegen groot 
onderhoud

Informeren gebruikers over sluiting
We informeren onze vaste gebruikers, zoals zwemlessen en verenigingen, deze week via 
een brief over de sluiting. Daarnaast informeren we de pers zodat zij op hun beurt hun 
lezers/luisteraars weer kunnen informeren. 
Vanaf eind juni plaatsen we, zolang de verbouwing duurt, een advertentie op de 
gemeentepagina in de Regiokrant en informeren we de mensen via Twitter, Facebook en 
de website van zowel De Kalkwijck als van de gemeente Midden-Groningen over de 
sluiting en over de alternatieven. 
Na afloop van de sluiting plaatsen we een advertentie in de Regiokrant om mensen te 
bedanken voor hun begrip en kondigen we de opening van het vernieuwde bad aan. Ook 
hiervoor zetten we de websites en sociale media van De Kalkwijck en de gemeente 
Midden-Groningen in. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders
gemeente Midden-Groningen,

R.W. Munniksma
burgemeester

H.W.J. Mulder
secretaris


