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zwembadje
in de buurt
We gaan de zomer weer tegemoet. We mogen weer meer en willen elkaar vaker ontmoeten. Ook in de
eigen buurt. Om kinderen extra speelplezier en verkoeling te bieden tijdens warme dagen, is het deze
zomer mogelijk een zwembadje in de openbare ruimte te plaatsen. Bijvoorbeeld op een grasveldje of
pleintje in de buurt. Dit is niet alleen leuk, maar zorgt ook voor minder drukte bij recreatieplassen.
Aan het opzetten van een zwembadje in openbaar gebied zijn wel spelregels verbonden. Zo blijft het
veilig en gezellig.
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Meld het zwembadje vooraf aan bij de gemeente en informeer de buurt.
Het zwembadje is alleen bedoeld voor kinderen uit de buurt. Niet voor volwassenen.
Maak het zwembadje niet vast aan de ondergrond, het straatmeubilair of een boom.
De buurt moet bereikbaar blijven. Sluit de straat niet af.
Dek het zwembad na gebruik af, zodat er geen onveilige situaties ontstaan.
Het is niet toegestaan een trampoline bij het zwembadje te plaatsen.
Houd het veilig en schoon! Ruim ook speelgoed aan het einde van de dag op
Een partytent bij het zwembadje is alleen toegestaan om spelende kinderen te beschermen tegen
de zon. Buurtfeesten zijn hier verboden.
9. Houd je aan de coronarichtlijnen van het RIVM.
10. De zwembadjes moeten uiterlijk 21 september weer opgeruimd zijn.

Zwembadje in de buurt aanmelden!
Wil jij een zwembadje op een grasveld of pleintje bij jou in de buurt plaatsen? Stuur een e-mail naar
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl, met als onderwerp “zwembadje in de buurt’. Vermeld hierin de
locatie van het zwembadje, jouw naam, adres en telefoonnummer. Je ontvangt binnen 7 dagen een
bevestiging of reactie op jouw aanmelding.
Heb je vragen? Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. “zwembadje in de buurt’.

