Persbericht
Tussenkomst abonnementen zwembad
Halve Maan
DIEST – De stad Diest komt financieel tussen in de abonnementen voor het
zwembadgedeelte van provinciedomein Halve Maan in Diest voor inwoners die het
financieel het moeilijkst hebben. Ook heeft de stad aan het provinciebestuur
gevraagd om een ochtendblok te voorzien voor vroege zwemmers.
Zwembadgedeelte betalend
Het nieuwe seizoen van provinciedomein Halve Maan in Diest komt eraan. De
afgelopen weken heeft Vlaams-Brabant allerlei voorbereidingen getroffen om alleen
nog het zwembadgedeelte betalend te maken. En de prijzen voor bezoekers zijn
aangepast. Kinderen tot en met 3 jaar kunnen gratis gaan zwemmen. Een
Diestenaar betaalt voortaan € 3,50 per bezoek, of € 30 voor een individueel
abonnement. Gezinnen kunnen voor € 70 een seizoenskaart kopen.
Tussenkomst abonnementen
Het stadsbestuur heeft ervoor gekozen om tussen te komen in de abonnementen
voor inwoners die het financieel het moeilijkst hebben.
Burgemeester Christophe De Graef legt uit: “We willen absoluut recreatie in onze
stad blijven ondersteunen, net omdat we iedereen zoveel mogelijk kansen willen
bieden. Voor een gezinsabonnement doen we een tussenkomst van € 20, maar ook
voor een individueel abonnement kunnen onze inwoners die het financieel moeilijk
hebben, rekenen op een tussenkomst van € 10.”
Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst, moet je recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming (RVT-statuut).

Ochtendblok
Al jaren trekken heel wat inwoners ’s ochtends naar het zwembad van de Halve
Maan om er al vroeg baantjes te trekken. Daarom heeft stad Diest aan de provincie
gevraagd om een ochtendblok te voorzien, zoals de stad zelf aanbiedt in haar
Zwembad De Warande. Zo kunnen ook deze inwoners blijven gebruik maken van
een ochtendzwembeurt.
Nieuwe tarieven zwembadgedeelte Halve Maan
Individueel:









Kinderen t.e.m. 3 jaar: gratis
Jongeren t.e.m. 12 jaar: € 3,00
Inwoner Vlaams-Brabant +13 jaar (woonplaats identiteitskaart): € 4,00
Inwoner niet Vlaams-Brabant +13 jaar: € 12,00
Vakantiegangers Steunpunt Vakantieparticipatie of EDC-kaart (European
Disability Card): € 2,50
Houder begeleiderspas Vlaams-Brabant: gratis
Inwoner Diest (4 t.e.m. 12 jaar): € 2,50
Inwoner Diest (+13 jaar): € 3,50

Abonnementsformules:








Gezin Vlaams-Brabant: € 100,00
Gezin niet Vlaams-Brabant: € 175,00
Gezin Diest: € 70,00
Individueel Vlaams-Brabant: € 50,00
Individueel niet Vlaams-Brabant: € 120,00
Individueel Diest: € 30,00
Seizoenskaart voor initiatieven uit de psycho-medische- en welzijnssector:
€ 85,00

Het besluit rond de tussenkomst voor de abonnementen voor mensen met een RVTstatuut wordt nog officieel ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van
maandag 26 april.
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