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Het wordt een spannende zomer in Roeselare. Naast het Wielermuseum en TRAX opent ook het nieuwe Sportoase zwembad op
Schiervelde. De werken zitten op schema, de parking wordt in februari aangepakt en in de zomervakantie volgt de eerste plons.

De werken aan het gloednieuwe Sportoase zwembad in Roeselare schieten goed op. Een dertigtal werkmannen is er continu aanwezig
en het ziet ernaar uit dat het zwembad, zoals gepland, in de zomervakantie kan openen. En binnen is al duidelijk te zien dat het een
zwembad wordt. Ze zijn er volop bezig met de installatie van de wildwaterkreek en het golfslagbad.

Echt wel groot bad

“De wildwaterbaan en de duo racer-glijbaan zitten al in het gebouw. We moeten nog wachten om het dak te installeren, omdat alle
glijbanen en dergelijke erin moeten via het dak. Dat is niet evident nu we voor de winter staan”, zegt schepen van Gebouwen en
Vergunningen Nathalie Muylle (CD&V). Ook de grote glijbaan ligt buiten al klaar. En het bad zelf is ook al goed te zien. “Het bad is 25
op 21 meter en nu valt het op dat dat echt groot is. We gaan naar een verdubbeling van de baantjes van het Spillebad.”

Sportoase en de stad hopen dat het gebouw tegen februari wind- en waterdicht is. Dan kan de afwerking pas echt beginnen. Er wordt
hard gewerkt. “Wanneer we volgend jaar verder gaan met de inrichting, elektriciteit en dergelijke, zullen er dubbel zoveel werklieden
aan de slag zijn.” In februari-maart start dan ook de heraanleg van de parking. “De parking is nu een triestige betonvlakte, maar we
gaan hem volledig herinrichten en er komt ook groen.”

Zomervakantie

Het zwembad moet klaar zijn voor het bouwverlof. In de loop van de zomervakantie volgt de opening, zodat de kinderen al van het
nieuwe bad kunnen genieten. Dan sluit ook het Spillebad. Tegen 1 september, wanneer de scholen en clubs terug actief worden, moet
de hele werking al op volle toeren draaien. Alle medewerkers van het Spillebad krijgen de kans om mee te gaan en er worden ook nog
nieuwe mensen gezocht. De stad is overigens blij, want door een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Meulebeke,
Ledegem, Izegem, Hooglede en Staden reef ze nog een subsidie van 880.000 euro binnen. In februari zitten de gemeenten samen om
de verdeling en de komende samenwerking te finaliseren.

Marlies Maddens
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