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Raadsfractie Lokaal Belang
Meneer S. Velt

Geachte heer Velt,

Op 27 mei 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening 
schriftelijke vragen gesteld over een zwembadlift in het Oosterbosbad. Hierbij de 
beantwoording op uw vragen. 

Raadsvragen
1. Klopt het dat er geen zwembadtillift aanwezig is in het Oosterbosbad? Zo ja, waarom 
is deze niet aanwezig? 
Er is in het Oosterbosbad geen zwembadlift aanwezig. Deze is wel aanwezig in het 
doelgroepenbad van de Veluwehal en in het zwembad De Heuvelrand in Voorthuizen. 
De gehandicaptenraad Barneveld heeft de wens voor een zwembadlift kenbaar gemaakt 
bij de gemeente Barneveld.

2. Is er ooit overwogen om een zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad? 
In 2021 zijn er aanpassingen gedaan om het buitenbad voor iedereen toegankelijker te 
maken. 
Maatregelen die genomen zijn:

• Invalide parkeerplek toegankelijker en zichtbaarder gemaakt
• Geleide tegels geplaatst
• Drempels van het kleedgebouw en invalidentoilet vlak gemaakt
• Deur van het invalidentoilet andere draairichting gegeven
• Douchezitje geplaatst
• Oprit toegankelijker gemaakt 

Nadat de gehandicaptenraad de wens geuit heeft voor de aanschaf van een zwembadlift 
zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht. De gehandicaptenraad heeft inmiddels 
contact met Optisport en DWK om een aanvraag in te dienen bij het sportakkoord. Om 
deze aanvraag in te dienen wordt de gehandicaptenraad geadviseerd door de 
verenigingsondersteuner van BeActive&Creative.
 
3. Is er bij de overweging voor het plaatsen van een zwembadtillift gesproken met 
Optisport? Zo ja, wat is hieruit gekomen?  
De gehandicaptenraad Barneveld heeft bij de gemeente de wens geuit voor de aanschaf 
van een mobiele zwembadlift die in de zomerperiode in het Oosterbosbad gebruikt kan 
worden en in de winterperiode in het wedstrijdbad van de veluwehal.
Deze wens is besproken met Optisport. Zij zijn bereid om mee te denken en te kijken 
naar de mogelijkheden voor de aanschaf van een lift. Optisport gaat graag in gesprek 
met de gehandicaptenraad hierover.

4. Is het college het met ons eens dat het realiseren van een zwembadtillift een nog 
grotere bijdrage levert aan het zwemgenot van mensen met een enkelvoudige of 
meervoudige beperking?  



Blad 2 

In het coalitie akkoord is opgenomen dat we zorg dragen voor een toegankelijke 
samenleving die inclusief is voor mensen met een beperking. De aanpassingen die 
uitgevoerd zijn in 2021 laten zien dat hier aandacht voor is. Wij zijn het met u eens dat 
de aanschaf van een zwembadlift de toegankelijkheid voor deze doelgroep kan 
vergroten.

5. Op welke manier kan het college haar invloed aanwenden om alsnog een 
zwembadtillift te realiseren in het Oosterbosbad? En is het college bereid zich hiervoor 
in te spannen? Mogelijk zijn daar de bestaande fondsen voor te gebruiken.  
Er is contact tussen de gehandicaptenraad, gemeente, Optisport en DWK om de 
mogelijkheden voor het aanschaffen van een zwembadlift te bespreken. Zie ook 
beantwoording van vraag 4. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


