
Stad Gent neemt maatregelen voor verbeterde
veiligheid zwemvijver Blaarmeersen

Vanaf vandaag, woensdag 14 september 2016, zal Stad Gent ook buiten het
hoogseizoen (juli/augustus) voldoende redders inzetten aan de zwemvijver
Blaarmeersen wanneer het uitzonderlijk goed weer is, zodat zwemmen is
toegestaan en de veiligheid van de zwemmers kan worden gegarandeerd. Dat
maakte schepen Resul Tapmaz bekend op de commissie Sport, maandag 12
september 2016.

We zijn goed op weg naar de warmste septembermaand ooit in België en dat is ook te
merken op het sport- en recreatiedomein Blaarmeersen. Tot voor kort werden op mooie
dagen in de periode september - juni slechts drie redders voorzien en bleef de rode vlag
uithangen, dat wil zeggen dat er eigenlijk een zwemverbod gold.

Voortaan worden ook buiten het hoogseizoen voldoende redders ingezet op dagen met
mooi weer. ‘In de toekomst zullen we zowel op weekdagen als in het weekend in de
periode september-juni een duidelijk en consequent beleid voeren. Als het mooi weer is
zal de groene vlag uithangen en zullen minstens vijf redders de veiligheid garanderen'
zegt schepen van Sport Resul Tapmaz.

Op andere dagen, wanneer de rode vlag uithangt, zal in de toekomst ook meer
gesensibiliseerd worden zodat bezoekers goed geïnformeerd zijn over het feit dat het
verboden is te zwemmen.

Informatie
Kabinet schepen Resul Tapmaz, Laurens Teerlinck tel. 09 266 51 26, e-mail
laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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