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01

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING

De bij de uitnodiging voor deze vergadering meegezonden vergaderingsverslagen van
16.03 en 22.05.2017 worden overlopen en goedgekeurd.

02.

OVERDRACHT RECHT VAN OPSTAL SITE SPORTCOMPLEX AAN SPORTOASE

Met het afleveren van het recht van opstal aan de groep Sportoase wordt de laatste
administratieve horde genomen in aanloop naar de renovatiewerken op de site van het
gemeentelijk sportcomplex.
Het recht van opstal is gevestigd in een notariële akte.
Met dit recht van opstal geeft de gemeente Londerzeel toestemming aan Sportoase om
verbouwingswerken en/of renovatiewerken te laten uitvoeren op de Lijsterstraat-site.
Het opstalrecht zelf is voor een duur van dertig jaar toegestaan. Na afloop van deze
periode komt het eigendomsrecht van de betrokken percelen opnieuw volledig in handen
van het gemeentebestuur.
Aftoetsing van dit recht van opstal is ook voor goedkeuring gepasseerd op de GRC
Financiën en Vrije Tijd. Ook de juridische dienst van studiebureau Technum heeft de akte
nagekeken.
Vanuit de sportraad worden er verder geen opmerkingen gegeven zodat akkoord kan
worden gegaan om het recht van opstal zoals het nu voorligt integraal te laten
goedkeuren op de gemeenteraad van 27.06.2017.

03.
GEBRUIKSSCHASELBERG

EN

TARIEFREGLEMENT

BUITENSPORTCENTRUM

Vanaf midden juli zullen alle werken op de site Schaselberg beëindigd zijn en kunnen de
sportverenigingen ten volle gebruik maken van de infrastructuur. Het is wenselijk dat er
op de gemeenteraad van juni een reglement wordt goedgekeurd zodat de verenigingen
weten waaraan zij zich moeten houden en wat de huurprijzen zijn.
In het kader hiervan werd er door de sportdienst dan ook een voorstel van reglement
opgesteld.
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Het voorgestelde reglement werd als bijlage bij de uitnodiging voor deze sportraad
gevoegd en valt uiteen in 5 blokken:
- Algemene bepalingen
- Gebruiksaanvragen
- Gebruiksregels
- Gebruikstarieven
- Verzekeringen
Voor de tariefbepaling werd een prijsvergelijkend onderzoek gevoerd met soortgelijke
sportinfrastructuur in andere gemeenten en rekening gehouden met de tarifering tot op
heden en de te verwachten tariefstructuur die Sportoase zal invoeren wanneer het
beheer van de sportinfrastructuur op de Lijsterstraat-site in hun handen zal komen te
liggen.
Voor de atletiekclubs betekent het tariefvoorstel net meer dan een verdubbeling van de
gevoerde prijzenpolitiek tot op heden. Al dient gezegd dat de vorige prijzen niet echt
conform waren te noemen, er in de toekomst sprake is van een volledig uitgeruste
400meter-piste en ook de sporthalgebruikers hetzelfde lot te wachten staat wanneer de
sportinfrastructuur op de Lijsterstraat-site in handen komt van Sportoase.
Het tariefreglement is zodanig uitgewerkt dat de huur van de atletiekpiste steeds
gecombineerd wordt met inbegrip van de overige atletiekaccommodaties en het
voetbalterrein van de binnenpiste, én dat de totaalkost hiervan net boven deze van
afzonderlijke huur van één der voetbalterreinen komt te liggen.
Vanuit de sportraad worden volgende opmerkingen gegeven en wijzigingen aangebracht
aan het opgestelde reglement:
*artikel 4.5.: “Individuelen kunnen buiten de trainingsuren van de clubs gratis gebruik
maken van de buitensportinfrastructuur.”
*Het wordt opportuun geacht om de voetbalterreinen door een verantwoordelijke van de
KBVB te laten keuren zodat deze conform zijn om eventueel te kunnen overgaan tot het
afwerken van officiële voetbalwedstrijden. Piet De Smedt zal hiertoe als afgevaardigde
van SK Steenhuffel de nodige contacten leggen en stappen ondernemen.
*Door beide atletiekclubs wordt de vraag gesteld om vanuit de gemeente ook te voorzien
in een zeil om de verspringbak af te schermen zodat het daarin aanwezige zand geen vrij
spel heeft.
*Ter naleving van en controle op de toepassing van het reglement acht de sportraad het
raadzaam om niet alleen het skateterrein uit te rusten met camerabewaking, maar zeker
ook een 2-tal camera’s te plaatsen aan de ingangszijde van de site. Ook al omdat dit een
plaats is waar redelijk wat beloop te verwachten valt onder de vorm van ouders die hun
kinderen komen oppikken etc en dus best ook daar enig overzicht over wordt gehouden.
Het betrokken reglement zal voor goedkeuring worden voorgelegd en geagendeerd op de
gemeenteraad van 27 juni 2017 om in voege te gaan per 01 juli 2017.

04.

VARIA EN RONDVRAAG

- Geert Pas maakt melding van het feit dat het huishoudelijk reglement van de sportraad
voorziet in de schrapping van het mandaat als een lid 3X opeenvolgend afwezig is en
stelt zich ook vragen of de huidige samenstelling wel een representatief beeld geeft van
het Londerzeels sportlandschap. Gezien de nog kortlopende periode voor de huidige
legislatuur zal deze afvaardiging echter behouden blijven, maar aanwezigheidsplicht en
samenstelling worden zeker herbekeken naar aanleiding van een nieuwe oproep die zal
plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezing van 2018.
- Het senior herenteam van basketbalclub De Londerzeelse Dunkers heeft voor het eerst
in zijn bestaan promotie gemaakt naar 1ste Provinciale.
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- Delta Londerzeel heeft de ambitie om zijn infrastructuur te gaan opwaarderen en
binnen 2 jaar een kunstgrasterrein aan te leggen.
- François Moyson meldt dat VK Daltons vanaf het seizoen 2017-2018 zal uitkomen bij
Voetbal Federatie Vlaanderen (V.F.V.) en ook de titel van ‘Koninklijke’ in de wacht zal
slepen gezien haar 50-jarig bestaan. Naar aanleiding van dit jubileum staan ook heel wat
festiviteiten op de agenda, waaronder een debatavond rond vrijwilligerswerk op
11.08.2017.

Namens de sportraad,
Piet De Pauw,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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