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STAND VAN ZAKEN ZWEMBAD

Toelichting door Robert Meert.
Na intensieve onderhandelingen tussen het Studiebureau Technum en de twee
overblijvende kandidaten (Sportoase en Consortium Lijsterstraat) formuleerde het
bureau zijn eindadvies.
Het eindresultaat van deze onderhandelingen, waarbij een grondige studie werd gemaakt
van factoren als: financieel voorstel, stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit en
kwaliteit van exploitatie werden gebundeld in een voorstel van gunning en overgemaakt
aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Op basis van deze studie en onderhandelingen adviseerde Technum de groep Sportoase
aan te duiden als partner voor het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie
van de sportsite Lijsterstraat.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tijdens de zitting van 11 april 2016
dit advies gevolgd en gegund in het voordeel van groep Sportoase.
Deze keuze werd vervolgens in een samenwerkingsovereenkomst, tussen gemeente en
groep Sportoase, gegoten en zal op de gemeenteraad worden gestemd.
Deze samenwerkingsovereenkomst is voornamelijk gebaseerd op het bestek dat vorig
jaar werd goedgekeurd in de gemeenteraad
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Vermoedelijke timing:
26 april: samenwerkingsovereenkomst sportoase op gemeenteraad
Juli: bouwaanvragen
Januari 2017: start werken
Tot einde 2016 zal de sportsite nog operationeel blijven. Echter, vanaf 2017 tot
(september?) 2018 zal het zwembad gesloten zijn.
Opmerkingen sportraad:
 Tot wanneer kan sporthal Lijsterstraat gebruikt worden?
 Douchemogelijkheid na sporthalgebruik moet blijven en is verplicht bij
wedstrijden. De douches zitten op hetzelfde systeem als het zwembad.
Indien deze worden afgekoppeld kunnen bijgevolg ook de douches van de
sporthal niet werken. Een oplossing wordt gevraagd om deze toch te
kunnen gebruiken.
Wat betreft de sporthal wordt gekeken of daar eventueel kan gefaseerd worden
verbouwd, dit moet worden besproken met de private partner.
Tijdens volgende gesprekken met de private partner worden deze opmerkingen
besproken en gezocht naar oplossingen.
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STAND VAN ZAKEN PALMVELDEN

Vermits er een verantwoordelijke van fitnessclub Fitality werd uitgenodigd door
grondgebiedzaken, geeft de voorzitter het woord aan de verantwoordelijke van
fitnessclub Fitality.
Voorzitter en secretaris van de sportraad gingen ervan uit dat deze persoon een
presentatie kwam geven over het Fitality project, maar dat bleek een misverstand te
zijn.
Daardoor kon deze persoon niet veel tonen en presenteren.
Bijgevolg uitte hij vooral zijn ongenoegen i.v.m. de huidige gang van zaken:
 Gebrekkige communicatie
 Niet nakomen overeenkomst waarin vermeld wordt dat piste en voetbalvelden er
tegen 1 september zouden liggen
Anderzijds kon hij melden dat de werken aan fitness, sanitair, mtb-stand zullen af zijn
tegen 1 november 2016. Hij vraagt zich af of het opportuun is dat het sanitair en de
douches tegen dan afgewerkt zijn vermits de gemeentelijke infrastructuur er, volgens
hem, niet zal liggen.
Op basis van het bezorgde grondplan door de dienst grondgebiedszaken wordt een
toelichting gegeven door sportfunctionaris Maarten De Bruyne.
Het project omvat:
 Een 400m atletiekpiste van 4 banen en 6 banen voor sprint. De atletiekpiste wordt
voorzien in kunststof met de nodige afwatering
 Een dubbele verspringbak met loopzone in kunststof
 Waterafvoer rond piste en drainage
 Verlichting voor looppiste (verlichting op 4 locaties)
 Eén voetbalveld binnen de piste
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Deze werken worden geraamd op 634.614,75 euro incl. btw.
Timing voor realisatie van het gemeentelijk project tegen 1 september is niet meer
haalbaar.
Offertes worden opgevraagd en er wordt bekeken of de werken in eigen beheer zullen
gebeuren, ook de piste DBFM wordt onderzocht.
Eens deze gegevens duidelijk zijn kan een concrete timing worden meegedeeld.
Opmerkingen sportraad:





De atletiekclubs vragen uitdrukkelijk om aanleg van een hoogspringstand en stand
voor kogelstoten te behouden in het plan.
Voetbalclubs stellen zich vragen over de beschikbare uren voor het gebruik van
het voetbalveld, daar zoals op de sportraad van 25 november 2015 is gemeld kan
er niet gevoetbald worden tijdens de trainingsuren op de piste. Om de
voetbalpiste te betreden, moeten matten op de piste gelegd worden (zodoende de
piste niet te beschadigen)
Piet De Smedt vraagt of er zal kunnen getraind worden op het voetbalveld aan
GTIL . Schepen Verhulst deelt mee dat zij van de technische dienst bevestiging
heeft gekregen dat de verlichting tegen september 2016 zal gerealiseerd zijn.

Het lijkt aangewezen een samenkomst te organiseren met alle betrokken partijen, zodat
in samenspraak een degelijke accommodatie kan gecreëerd worden.
Schepen Verhulst bevestigt dat een overleg binnen korte termijn zal worden
georganiseerd waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd.
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INVESTERINGSSUBSIDIES 2016

Het college van Burgemeester en schepenen kent jaarlijks binnen de in de begroting
voorziene kredieten aan één of meerdere sportclubs een subsidie toe voor het uitvoeren
van infrastructuur- en renovatiewerken en voor de aankoop van sport specifieke
materialen die een verbetering van de sportaccommodatie beogen en onroerend zijn door
bestemming. De subsidie wordt toegekend per gebouw en niet per aanvragende
vereniging per gebouw. De sportraad brengt een advies uit over de aanvragen.
Eénmaal een vereniging het subsidiebedrag van € 100.000,00 heeft bereikt worden geen
investeringssubsidies meer toegekend tot het einde van 2019.
KVC Delta: 34.000* euro aan subsidie voor aanpassen verlichting en drainage/zaaien
bestaande terreinen.
KFC Malderen: 16.020,54* euro aan subsidie voor renovatie kleedkamers en sanitair +
vernieuwen A-terrein.
TC Smash: 8725.75* euro aan subsidie voor heropmaak buitenterreinen, elektriciteit
clubhuis, isoleren berging, restaureren terrastribune. Meubilair terrastribune en aankoop
pc komen niet in aanmerking voor subsidie
*Het definitief subsidiebedrag wordt berekend op basis van de facturen die ingediend
worden.
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Advies sportraad: Goedkeuring van de drie ingezonden subsidieaanvragen. Bij de
subsidieaanvraag voor TC Smash wordt wel de opmerking gegeven dat bij volgende
laattijdige inzending de subsidie-aanvraag niet meer zal behandeld worden.
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SUBSIDIEREGLEMENT ‘ALGEMENE SUBSIDIE SPORTVERENIGINGEN’

Op de sportraad van 25 november 2015 kwam de verdeling van de sportbeleidssubsidies
aan bod voor het sportjaar 2014-2015. Hierbij werden volgende opmerkingen genoteerd
i.v.m. het reglement voor subsidieverdeling:
 Vraag voor minimum aantal leden voor toekenning subsidie
 Paul Thielemans: kan subsidie verkregen worden wanneer men een fusie aangaat
met een ploeg uit andere gemeente
Er werd toen beslist het reglement bij de volgende sportraad als agendapunt op te
nemen
Advies sportraad:
- Optrekken min. ledenaantal sportclubs naar 25 leden in subsidiereglement
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ACTIVITEITEN SPORTDIENST

Afgelopen:
 Schaatsinitiatie krokus – 11/02/2016: 43 kinderen
 Kleuterhappening op 9 maart 2016: +- 130 kinderen (activiteit i.s.m. sportregio
Noord West)
 Omnisportweek paasvakantie: 48 kinderen
Binnenkort:
 Seniorensportdag: donderdag 23 juni 2016
 I.s.m. sportregio Noord-West:
o Springkastelenfestival op zondag 24 april 2016:
Delta Londerzeel: helpt mee voor toezicht springkastelen en
verkoop drank.
o Kijk ik Fiets: zaterdag 4 juni 2016
 Sportweken zomer: inschrijvingen starten op maandag 18 april 2016
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PLANNING ALGEMENE INFOVERGADERING SPORTRAAD

Toelichting agendapunten voor de planning van een algemene vergadering met als doel
alle sportclubbestuurders te informeren rond de gang van zaken van de sportdienst en de
sportraad
Agendapunten (op vorige sportraad overlopen)
1. Voorwoord
2. Sportraad
a. Voorstelling wie er in zit + wat ze doen
b. Hoe lid worden van de sportraad
c. Procedure sportraad – college
d. 2015 (aantal vergaderingen, agendapunten per vergadering, afschaffing
kampioenenviering = budget in werking gestoken)
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3. Sportdienst
a. Werking
b. Voorstelling activiteiten (nu + toekomst)
4. Sportverenigingen
5. Subsidies (overzicht, hoe aanvragen, te verdelen budget vanuit gemeente)
6. Toelichting reglement gebruik sporthallen
7. Taalbeleid: anderstaligen binnen de clubs, aanpak/voorstellen?
8. Toelichting dossier Palmvelden
9. Toelichting dossier Zwembad
Vatgelegde datum voor infovergadering: Donderdag 9 juni 2016 om 20u
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NIEUWE CLUBS: SCHUTTERSVERENIGINGEN IN MALDEREN

Volgende twee verenigingen zullen vanaf april/mei hun werking starten op de
sportvelden naast sporthal Verma: Malderse handboogschutters en schuttersvrienden
Londerzeel.
Data wedstrijden zijn vastgelegd in een gebruikersovereenkomst.
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