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INSCHRIJVEN 
kan via onze website 

samensterker.be/limburg

limburg@samensterker.be
011 30 10 97

Samenaankoop via SamenSterker Limburg

BESPAAR OP STROOM EN GAS! 
SamenSterker Limburg organiseert tweemaal per jaar een groepsaankoop groene stroom en gas. 179.775 
gezinnen schreven zich de afgelopen jaren hiervoor in. Gemiddeld bespaarden ze 200 euro per jaar. 
Inschrijven is vrijblijvend: nadat u een voorstel ontvangen hebt, heeft u nog een maand bedenktijd. 
SamenSterker regelt alle administratie voor u. De volgende veiling vindt op 11 mei 2016 plaats. Inschrijven 
kan tot en met 10 mei. Vanaf eind mei ontvangen de deelnemers het aanbod berekend voor hun verbruik. 

Voor al onze aanbiedingen: zie www.samensterker.be/limburg

Op 29 mei sluit het oude zwem-
bad van Hasselt definitief de deu-
ren. Opnieuw zwemmen kan je in
Hasselt vanaf 22 juli. Zowel bin-
nen als buiten. “Voortaan werken
we met één ingang, niet zoals in
het verleden waarbij je voor Ka-
permolen langs een andere poort
moest”, beschrijven schepenen
Habib El Ouakili en Tom Vande-
put.
Een nieuwe ingang betekent ook
nieuwe tarieven: in het verleden
betaalde je 1,5 euro voor het ver-
sleten binnenbad en 3,5 euro
voor het buitenbad van Kaper-
molen. “De prijs voor binnen was
sinds 1988 niet meer gewijzigd.
We hebben lang en hard nage-
dacht over de nieuwe tarieven,
heel wat factoren hebben daarin
meegespeeld”, begon El Ouakili
een hele uitleg die aangaf dat ze
een beetje koudwatervrees had-
den: “Het is 3,5 euro geworden,
één toegangsprijs waarmee je dus
zowel in de binnen- als buitenba-
den mag. En neen, we hebben

geen aparte prijs voor de Hasse-
laren voorzien. Omdat we geko-
zen hebben voor een heel demo-
cratisch tarief, zeker als je het ver-
gelijkt met gelijkaardige baden.
We hadden meer kunnen vragen
voor niet-Hasselaren maar we
vinden dat we een voorbeeldrol
hebben als provinciehoofdplaats
en we willen ons profileren als
studentenstad. Daarnaast zijn er
ook de loonkosten want het per-
soneel is bijna verdubbeld en de
zwemmers krijgen veel meer dan
voordien.”
Veel meer dan bestaat uit: twee

sportbaden in plaats van één,
een golfslagbad en de wildwa-
terbaan. Wat blijft: een kinder-
bad binnen en buiten en het bui-
tenbad.

Vrij zwemmen
“De oppervlakte van het zwem-
bad is zo goed als verdubbeld: we
zaten aan 470 vierkante meter, nu
gaan we naar een kleine 1.000. We
konden zo’n 200 zwemmers aan,
dat worden er 800. Dat betekent
dat je voortaan altijd kan ‘vrij
zwemmen’. Dat was een veelge-
hoorde klacht: dat je hier als vrije
zwemmer amper terecht kon en al
helemaal niet wist wanneer. Has-
selaren weken er zelfs naar andere
baden voor uit. Dat is voorbij: in
het nieuwe bad kan vrij zwemmen
elke dag van 7 tot 21 uur.”
Als je binnen de twee uur uit het
water bent, gedoucht en eventu-
eel iets gedronken in de cafetaria
hebt, moet je niet betalen voor de
ondergrondse parking (voor 98
auto’s). Vanaf het derde uur kost
het 1,5 euro per uur. Hoe gaan ze
voorkomen dat studenten of
shoppers hun parking inpalmen,
zoals vandaag aan het oude
zwembad? “Wie komt zwemmen,
krijgt een ticket. Maar we moeten
nog kijken hoe de controles pre-
cies gaan verlopen.”

De cafetaria zal overigens ook
toegankelijk zijn voor niet-zwem-
mers en wandelaars in het Kaper-
molenpark. Die kunnen zelfs let-
terlijk over het zwembad lopen,
via het groene dak en bovenop de
zwemmers beneden gadeslaan. 

Extra kosten
Om Hasselaren opnieuw hun weg
naar het zwembad te laten vin-
den, krijgen ze vijf zwembeurten
gratis. Op openwervendag - 22
mei - kan iedereen al een kijkje ko-
men nemen. En het prijskaartje
van 21 miljoen euro, hebben ze
zich daaraan gehouden? “Zo
goed als, er is maar 1,5% aan
meerkosten. Onder meer voor ex-
tra kleedhokjes, lockers en het
toegangssysteem.”    

HASSELT

Zwembad opent op 22 juli
Elke zwemmer 
betaalt 3,5 euro, 
Hasselaar of niet
Op 22 juli opent het nieuwe 
zwembad van Hasselt de deuren. 
Aan een nieuwe prijs: 3,5 euro per 
zwembeurt. Zowel voor binnen als
buiten. Eén bedrag voor 
Hasselaren en niet-Hasselaren. 
“Omdat we ons willen profileren 
als provinciehoofdplaats en 
studentenstad. Een laag tarief 
voor iedereen”, zegt schepen 
Habib El Ouakili. Ook voor de 
parking moet je voortaan betalen, 
na 2 uur zwemmen.

Met een verstelbare bodem gaat het grote bad 
op maat van elke zwemmer.  Foto KAREL HEMERIJCKX
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X Andere baden
Hasselt hamert op hun ‘demo-
cratische’ prijzen met cijfers van
gelijkaardige baden: 
* Beringen: 5,5 euro voor baan-
tjes zwemmen, 5,5 euro voor re-
creatief zwemmen
* Overpelt: 3,9 euro voor baan-
tjes zwemmen, 8 euro voor re-
creatief zwemmen
baden met beperkter aanbod:
* Genk: 2,5 euro voor baantjes
zwemmen, 2,5 euro voor recre-
atief zwemmen
* Bilzen: 4 euro voor baantjes
zwemmen, 4 euro voor recrea-
tief zwemmenWandelaars kunnen over het - toekomstige - groene dak lopen. 
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Het buitenbad wordt getest 
met een eerste geut 
water. FOTO KAREL HEMERIJCKX


