Stad rekent af met legionella
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Al meer dan een jaar moeten de gebruikers van de sporthal van het Sinbad zwetend naar huis. De douches zijn nog altijd gesloten
nadat er een acuut gevaar werd vastgesteld op een uitbraak van de legionellabacterie. De stad trekt nu 470.000 euro uit om het
sanitair helemaal te vernieuwen.
Het was in maart vorig jaar dat het gevaar op het uitbreken van de legionellabacterie werd vastgesteld in de sporthal van het Sinbad
in de Parklaan. Meteen werden alle douches buiten gebruik gesteld. En dat is vandaag nog steeds zo. Maar daar komt binnenkort
verandering in.
De sanitaire installaties in de sporthal zijn dermate verouderd dat er een groot risico bestaat dat de gevaarlijke bacterie zich er
ontwikkelt. Ze vermenigvuldigt zich razendsnel en kan ziekteverwekkend en zelfs dodelijk zijn. Het sanitair in de sporthal dateert al uit
de jaren vijftig van vorige eeuw, toen het stedelijke zwembad werd ingehuldigd door toenmalig koning Boudewijn.
Risico
Normaal gezien zou de sporthal in 2017 grondig worden vernieuwd, maar de dreigende uitbraak van de legionellabacterie heeft die
ingreep met twee jaar vervroegd. "Belangrijk is dat er in de sporthal nooit legionella is vastgesteld. We lieten echter een risico-analyse
uitvoeren door De Watergroep, waaruit bleek dat er een groot risico was op het uitbreken van legionella. Daarom hebben we geen
enkel risico genomen. We gaan het sanitair nog dit jaar volledig uitbreken en vernieuwen. Daar is een budget van 470.000 euro voor.
Niet alleen de douches en de kleedkamers pakken we aan, ook de verlichting, het ventilatiesysteem, de ramen en de sportvloer", zegt
sportschepen Peter Buysrogge (N-VA).
In de sporthal zijn zes sportclubs actief, vooral gevechtsportclubs. Er is een yogalokaal en een boksring, waar onder meer de Wase
Thaiboxing Academy 'Falcons' actief is. Ook het politiekorps komt er vaak trainen, enkele scholen maken gebruik van de zaal voor
sportlessen en in vakanties vinden er sportkampen plaats.
Voor de vele sporters is het er sinds maart vorig jaar niet echt ideaal om te trainen. Ze moeten immers met een ferm zweetgeurtje naar
huis. "Het is inderdaad niet comfortabel geweest", stelt Buysrogge. "Ik vermoed dat alle sporters na de training in rechte lijn naar huis
reden om te gaan douchen. Maar er komen weer frissere tijden aan. Na de zomer gaan de werken al van start."
Het zwembad zelf, dat in 2007 nog volledig werd vernieuwd, staat volledig los van de problemen in de sporthal. Tijdens de werken
blijft Sinbad ook gewoon open. Met de clubs in de sporthal maakt de stad afspraken om de overlast van de werken zo veel mogelijk te
beperken.
Het is niet de eerste keer dat in een stedelijke sporthal het dreigingsniveau voor legionella werd verhoogd. Midden 2013 moesten de
kranen maandenlang dicht in de sporthal van Sinaai, nadat de legionellabacterie er ook effectief werd ontdekt.
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