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TOELICHTING STAND VAN ZAKEN OPENLUCHTCENTRUM SCHASELBERG

Zie PowerPoint presentatie.
Vraag van Atletiekclub: Tot wanneer kan er getraind worden op de velden en de piste?
Antwoord schepen Gerda Verhulst: Clubs kunnen trainen tot de werken starten. In
samenspraak met de bouwheer zal bij de start van de werken overlegt worden, welke
delen nog toegankelijk zijn. Concrete data voor start werken zijn nog niet gekend.
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TOELICHTING BIJZONDER BESTEK ZWEMBAD

Zie uittreksel bijzonder bestek, dat via mail werd doorgestuurd.
Planning:

December 2015 toewijzing private partner.
Januari 2016: start project.
Januari 2018: in gebruik name vernieuwd complex

Vraag van Filip en Jonas voor overzicht belijning in nieuwe sporthal (44m, 30m, 7.5m)
voor volgende sporten: basketbal, volleybal en badminton. M.a.w. hoeveel
basketbalvelden, volleybalvelden, badmintonvelden kunnen in de sporthal als je uitgaat
van de officiële belijning en als heel de zaal gebruikt wordt.
Basketveld: 28m bij 15m, evt. ook mogelijk is 26 bij 14m
Badminton: 13,4m bij 6.1m
Volleybal: 9m x 18m (jeugd: 4,5m x 12m & 6m x 12m & 7m x 14m),
hoogte min 7m voor nationale wedstijden
15m bij 24m = met obstakelvrije zone van 3m rond het veld
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Ter vergelijking:
 Blauvenne:
 Verma:
 Lijsterstraat:
 Nieuwe sporthal:

Lengte
40m
34.8m
42m
44m

Breedte
30m
21.8m
36m
30m

Hoogte
6m
7m
7.5m

Advies sportdienst i.v.m. bestek: De verenigingen zijn bereid meer te betalen als de
hiervoor meer kwaliteit geleverd wordt. De maximum prijs voor gebruik van de sporthal
die nu op 12 euro per uur staat mag stijgen. Voor de bepaling van hoeveel deze mag
bedragen, mag gekeken worden naar andere gemeenten. Wat betreft de zwemtarieven
mag voor scholen de max. prijs gelijkgetrokken worden met die van Kapelle-op-denBos (=1.25 euro).
03

ACTIVITEITEN SPORTDIENST



Seniorensportdag: Gaat door op donderdag 25 juni 2015 met als doel senioren in
beweging te zetten en aan te zetten om te blijven ‘sporten’. Inschrijven voor deze
sportdag kan vanaf woensdag 20 mei 2015.



Sportweken:
o Circusweek: volzet met 30 deelnemers
o Omnisportweek 1: volzet met 45 deelnemers
o Omnisportweek 2: wordt uitgebreid naar 60 deelnemers
o Hiphop en grafittiweek: nog plaatsen vrij
Naast de eigen sportweken wordt ook samengewerkt met andere organisatie
om heel de zomer sportweken te kunnen aanbieden. Het volledige overzicht is
terug te vinden op de website van de jeugddienst.



Kijk ik Fiets: Zaterdag 6 juni 2015 van 13u30-15u30 in de sporthal in de
Lijsterstraat. Is een organisatie van de sportregiowerking waarbij ±20 deelnemers
tussen 4 en 7 jaar die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes op 2u tijd leren
fietsen zonder steunwieltjes. Inschrijven gebeurt via de sportdienst:
sport@londerzeel.be
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ACTIE ‘SPORTCLUBS ZIJN GOED BEZIG

Zoals ook reeds doorgestuurd naar alle sportclubs loopt de actie
‘Sportclubs zijn goed bezig’ van Bloso, in samenwerking met
ISB en VSF. Aan de hand van 4 thema’s (samen goed bezig,
vrijwillig goed bezig, goed begeleid bezig en supporters zijn
goed bezig) kunnen sportclubs aantonen dat ze goed bezig zijn.
Door het insturen van hun foto(‘s) maken de deelnemende
clubs kans op 1 van de 45 waardebonnen (€ 250). De actie
loopt nog tot 16 oktober 2015.
Meer info op www.sportclubszijngoedbezig.be
De sportkader kan je reserveren bij de sportfunctionaris:
maarten.debruyne@londerzeel.be.
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STAND VAN ZAKEN MTB-PARCOURS

Het mountainbikeparcours is uitgestippeld. Er is een akkoord bereikt met BLOSO en
met Meise. De planning voor gebruik ervan zou begin september zijn.
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STAND VAN ZAKEN DE GORDEL

De Gordel gaat door op zaterdag 6 september 2015 en in Londerzeel staan volgende
activiteiten gepland:
 Fietstocht: Hofstade – Londerzeel – Hofstade
 Fietstocht: Wemmel – Londerzeel – Wemmel
 Familiale wandeling die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers met vertrek aan
Leireken
 Kasteel Diepensteyn:
o Optredens: Bandits, Gene Thomas
o Snelheidsloop rond vijver
o Belgisch kampioenschap Highland Games
 5 verenigen helpen mee bij de organisatie drank en eten
07

STAND VAN ZAKEN SPORTHALBEZETTING VOOR NIEUW SPORTSEIZOEN

De aanvragen voor gebruik van sporthal Lijsterstraat, Verma, vergaderzaal Verma,
Blauwvenne, Centrumschool, Steenhuffel en GTIL zouden reeds binnen moeten zijn. De
puzzel is bijna rond en de definitieve bezetting zal in juni aan de gebruikers meegedeeld
worden.
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REGELEMENT SPORTHALGEBRUIKERS

Het huidige regelement dateert van 1995 en door de komst van de nieuwe sporthal
GTIL dringen zich enkele wijzigingen op:
 Bijvoegen sporthal centrumschool en GTIL
 Punt E: daar niet steeds toezichthoudend personeel aanwezig is in de sporthal, is
deze regel niet van toepassing.
 Punt H: In de kleedkamers mag wel gegeten en gedronken worden
 Nieuwe regels:
o Het is verboden sportmateriaal niet steeds op een veilige en rustige manier
te verplaatsen
o Beschadigingen van materiaal en/of infrastructuur door de gebruiker zal
door de gebruiker vergoed worden.
o Het is verboden niet te recycleren: petflessen platgetrapt in de blauwe zak,
papiertjes van koeken in de grijze zak.
Het regelement zal in de loop van de maand juni verder aangepast worden. En kan na
goedkeuring schepencollege van toepassing gaan.
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VARIA
 Maarten De Bruyne: Als je als vereniging een activiteit organiseert, kan je via de
Uitdatabank promotie maken. Een account aanmaken kan op
www.uitdatabank.be. Activiteiten die je hierop maakt, komen automatisch op de
website van de gemeente terecht.
 Jonas Van der Stichelen: vraag naar stand van zaken herstelling badmintonpaal
en herbelijning sporthal Lijsterstraat voor badminton daar deze dringend aan
vervanging toe zijn. Antwoord sportfunctionaris: Badmintonpaal wordt dinsdag
12 mei hersteld. Voor de belijning is nu een offerte binnen van 2600 euro voor
belijning van 10 velden. Deze offerte staat gedateerd op het schepencollege van
18 mei 2015.
 Pros Desmet: I.v.m. seniorensportdag mogen met hem de praktische zaken
geregeld worden
 Filip Van Reym: De Dunkers vragen of er mogelijkheid is om tijdens één van de
sportweken een basketbalinitiatie aan de deelnemers te geven.

Namens de sportraad,
Maarten De Bruyne,

Gilbert De Buyser,

De verslaggever - sportfunctionaris.
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