
Artikel 40 vragen over veiligheid zwembad de Fakkel 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum:  

10-06-2022 

Onderwerp:  

Veiligheid zwembad de Fakkel 

Vragensteller: 

Victor Mijnders, CDA Ridderkerk en Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Aanleiding: 

Op 29 juni 2019 werd Ridderkerk opgeschrikt door grote vechtpartijen in zwembad de Fakkel. 

Vanwege een tropische dag waren er meer dan 2000 bezoekers van binnen en buiten Ridderkerk 

naar de Fakkel gekomen en jammer genoeg was een gedeelte hiervan tuig. Met als gevolg dat het 

zwembad eerder werd gesloten voor nieuwe bezoekers, er ontstonden vechtpartijen, kinderen 

werden onder de voet gelopen en groepen mensen klommen over het hek heen om zo toch 

binnen in het zwembad te komen! Uiteindelijk moest het zwembad zelfs met hulp van de politie 

ontruimd worden. 

De onrusten in de Fakkel zorgde voor veel onrust bij de Ridderkerkers en de Ridderkerkse 

politiek, met als gevolg zelfs een interpellatiedebat op 11 juli 2019. In de tussen tijd is er veel 

veranderd; zo is het hek bij de Fakkel verhoogd, zijn er toegangspoortjes neergezet en is het 

beheer en exploitatie van o.a. zwembad de Fakkel op 1 januari 2020 overgegaan van Sport en 

Welzijn Ridderkerk (S&W) naar Sportservice Ridderkerk (SSR). 

Het CDA Ridderkerk en Partij 18PLUS hopen natuurlijk dat ook deze zomer weer alle gelegenheid 

bied om naar het zwembad te gaan. Daarbij is het belangrijkste dat iedere bezoeker een veilige en 

gezellige dag heeft in ons Ridderkerkse zwembad en daarom willen we voor het aanvangen van 

de zomer de aandacht vestigen op de veiligheidssituatie in zwembad de Fakkel.  

Vragen: 

Naar aanleiding van het hierboven genoemde hebben we als CDA Ridderkerk en Partij 18PLUS 

de volgende vragen: 

Om de veiligheid in zwembad de Fakkel te kunnen waarborgen zijn er o.a. een veiligheidsplan 

opgesteld en bestaat er een Taskforce Veiligheid Zwembad de Fakkel. 

 



1. Wanneer is het taskforce veiligheid zwembad de Fakkel voor het laatst bij elkaar gekomen? 

2. Van wanneer is de laatste versie van het veiligheidsplan? 

a) Is er voor de zomer van 2022 een nieuw veiligheidsplan opgesteld? 

b) Kunt u het veiligheidsplan delen met de gemeenteraad? 

Sinds de vechtpartijen op 29 juni 2019 zijn er verschillende vragen gesteld/ berichten ontvangen 

over het verbeteren van de veiligheid in Zwembad de Fakkel.  

3. Wilt u een overzicht geven van welke aanpassingen er sinds 29 juni 2019 tot nu zijn 

gedaan om de veiligheidssituatie in de Fakkel te verbeteren? 

4. Op de website van zwembad de Fakkel wordt aangegeven dat er steekproefsgewijs een 

tassen controle wordt gedaan. Is dit ook het geval tijdens drukke (tropische dagen) of 

worden dan alle tassen gecontroleerd? 

5. Zijn er voldoende weknemers/ beveiligers beschikbaar tijdens de aankomende 

zomermaanden om de veiligheid in de Fakkel te kunnen waarborgen? 

Om tuig buiten de deuren te kunnen houden zijn er toegangspoortjes/ tourniquets geplaatst in de 

Fakkel. Op 9 oktober 2020 gaf u op de art.40 vragen van raadslid Westbroek aan dat ‘Het 

pasjessysteem is geïnstalleerd en operationeel. Het systeem wordt op dit moment nog niet 

gebruikt omdat men als gevolg van de coronamaatregelen, alleen online, na registratie, een 

kaartje kan kopen’.  

Als antwoord op vraag P18P 07 bij de jaarstukken van 2020 geeft u o.a. aan: De zwarte lijst zou 

provinciaal opgepakt worden. Dit is niet van de grond gekomen. Zwembad De Fakkel heeft dit 

ondervangen door plaatsing van tourniquets. Iedereen moet zich registreren om toegang te krijgen 

en is dan met naam en foto bekend. 

6. Is het pasjessysteem op dit moment actief? 

7. Klopt het dat niet iedere bezoeker op dit moment zich moet registeren met naam en foto, 

voordat hij/zij toegang krijgt tot het zwembad? 

a) Zo ja, op welke manier(en) kunnen bezoekers nu een ticket kopen/reserveren voor 

toegang tot het zwembad en welke informatie wordt hierbij aan de bezoekers gevraagd? 

8. Hoeveel personen staan er nu op een ‘zwarte lijst’ en mogen het zwembad niet in? 

9. Hoeveel overtreders van 29 juni 2019 staan er op de zwarte lijst? (Graag toelichten waarom 

niet wanneer dit niet het geval is) 

10. Hoeveel overtreders zijn er naar aanleiding van 29 juni 2019 uiteindelijk beboet/ bestraft? 

Op 29 juni 2019 waren er meer dan 2000 bezoekers in de Fakkel en werd het zwembad eerder 

gesloten voor nieuwe bezoekers, omdat het te druk werd. Over het aantal bezoekers in de Fakkel 

hebben we de volgende vragen: 



11. Wat is het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd in zwembad de Fakkel aanwezig 

mogen zijn? 

12. Bij wie ligt de bevoegdheid om bij het overschrijden van dit aantal bezoekers te beslissen 

dat de Fakkel wordt gesloten voor nieuwe bezoekers? 

13. Op welke manier(en) communiceert zwembad de Fakkel wanneer het maximumaantal 

bezoekers is bereikt, om zo nieuwe bezoekers te informeren dat zij niet meer naar de 

Fakkel moeten komen. 

14. Tijdens het interpellatiedebat op 11 juli 2019 is door de portefeuillehouder aangegeven dat 

er ook contact gelegd zou worden met de RET. Om te overleggen of het mogelijk is dat de 

RET-buspassagiers (in de bussen richting de Fakkel) op de hoogte worden gebracht 

wanneer het zwembad gesloten is vanwege het bereiken van het maximumaantal 

bezoekers? Dit vanwege het feit dat veel bezoekers van de Fakkel met de RET naar het 

zwembad komen. Heeft dit overleg plaatsgevonden? 

a) Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan? 

b) Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit op kort termijn wel te doen? 

Bezoek SRR en zwembad de Fakkel 

15. Op vragen van raadslid Westbroek is op 9 oktober 2020 geantwoord dat SRR in 

samenspraak met de griffier een datum zou inplannen voor een werkbezoek. Wij begrijpen 

dat dit vanwege Corona lastig was, maar kunnen we deze uitnodiging op korte termijn 

verwachten? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
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