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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 03.12.2013

Het verslag van de vorige vergadering wordt kort overlopen en goedgekeurd.
Als terugkoppeling op de toen genotuleerde punten worden volgende aan- en
opmerkingen gemaakt:
- Persoonlijke vaststelling door enkele bestuursleden van de sportraad heeft
geleerd dat de capaciteit en vermogen van het ter beschikking gestelde schrob- en
zuigmachine in sporthal Lijsterstraat ontoereikend zou zijn voor een gedegen onderhoud
van een sportinfrastructuur met dergelijke omvang en dergelijk intensief gebruik. Om
finaal tegemoet te komen aan de aanslepende poetsproblematiek van sporthal
Lijsterstraat dringt een investering in aangepaste machinerie zich dan ook op.
- De vervanging van de verlichtingspyloon op buitensportcentrum Schaselberg
werd op het college van 11.12.2013 toegekend aan de firma Stamo uit Kortenberg.
Plaatsing is voorzien voor eind februari nadat er hiertoe eerst nog een aantal
voorbereidende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
- Met het oog op de intentie tot aanleg van een Finse piste werd er in de
meerjarenbegroting voor het dienstjaar 2015 alvast een bedrag van circa €6.000
ingeschreven. Inplantingsplaats, concept en uitwerking zullen tegen dan verder worden
onderzocht en uitgediept.
- Omwille van financiële redenen werd in de finaal door de gemeenteraad
goedgekeurde vernieuwde subsidiereglementering 2011 als referentiejaar weerhouden
om te bepalen of een club de komende 6 jaar al dan niet nog in aanmerking komt voor
subsidiëring. Teruggaan tot 2007 –zoals door de sportraad in zitting van 03.12.2013
werd geadviseerd- zou immers een extra kostenplaatje van meer dan €200.000 kunnen
betekenen.
- François Moyson betreurt dat het bewijs van 5 jaar gericht gevoerde
jeugdwerking weerhouden is als criterium om in aanmerking te komen voor subsidie.
Hierdoor vallen clubs als VK Daltons uit de boot voor mogelijke financiële ondersteuning.
Vanuit het bestuur van betrokken voetbalploeg wenst hij dit dan ook nogmaals expliciet
mee te geven en opgenomen te zien in het verslag.
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REORGANISATIE GEMEENTELIJK RECREATIEBAD

Aan de hand van een powerpointpresentatie licht Robert Meert de voornaamste krijtlijnen
toe voor een reorganisatie van het gemeentelijk zwembad waarvan de uitvoering in
werking zou moeten treden per 01.04.2014. Uitgangspunt is een efficiëntere organisatie
op het getouw te zetten wat zou moeten resulteren in een minder verlieslatend plaatje
dan momenteel het geval is. Er werd hierbij uitgegaan van aanbevelingen gemaakt door
auditbureau CCConsult, alsmede overwegingen die door het gemeentebestuur zelf in
kaart werden gebracht op basis van verzameld cijfermateriaal.
De concrete veranderingen op niveau van personeelsbezetting, organisatie club- en
schoolzwemmen, openingsuren/sluitingsdagen en tarievenstructuur zal ter vervollediging
en als aanvulling bij dit verslag worden gevoegd.
Intussen werd ook reeds Technum als studiebureau aangesteld om verdere
toekomstgerichte opties voor het gemeentelijk zwembad in kaart te brengen. Diverse
mogelijkheden zullen hierbij worden onderzocht, gaande van renovatie/nieuwbouw, over
PPS-constructie tot een eventuele intergemeentelijke samenwerking toe. Planning van de
studie verloopt in fasen, met eerst gekende resultaten eind april 2014. Nadien volgt een
periode van 15 maanden om één en ander verder uit te diepen in een finaal te
bewandelen piste voor het zwembad. Tot zolang zal het zwembad alvast in eigen beheer
worden gerund en dit volgens de principes zoals toegelicht door Robert Meert.
Besluit: De sportraad geeft een gunstig
reorganisatie van het gemeentelijk zwembad.
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AANVRAAG ORGANISATIE KERSTTORNOOI SK LONDERZEEL

Op de sportdienst kwam de jaarlijkse aanvraag toe van voetbalclub SK Londerzeel tot
gebruikmaking van sporthal Lijsterstraat tijdens de eindejaarsperiode (van 17 tot 30
december 2014) en dit in het kader van de organisatie van hun indoor Kersttornooi.
Het jaarlijks weerkerende probleem van vaste gebruikers die tijdelijk zouden dienen te
wijken stelt zich ook nu weer, maar mogelijk zou de in aanbouw zijnde sportzaal van het
GTIL voor enkele clubs alvast een uitwijkmogelijkheid kunnen zijn. Eén en ander dient
wel nog nader te worden onderzocht in functie van afmetingen en uitrustingsgraad van
deze sportnieuwbouw.
Besluit: Gezien de ervaringen uit het verleden, laat de sportraad de keuze om in
te gaan op de aanvraag van SK Londerzeel tot gebruik van sporthal Lijsterstraat
tijdens de eindejaarsperiode 2014 over aan het politieke bestuur. Er wordt wel
aangedrongen om in dit dossier een snelle beslissing te treffen teneinde alle
betrokken clubs in staat te stellen zich tijdig te kunnen schikken.
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MTB-GEPIJLDE ROUTE DOOR LONDERZEEL

Erik Van Hummelen licht toe dat er door WTC De Blauwe Reigers 2 parkoersvoorstellen in
kaart zijn gebracht tot aanleg van een bepijlde MTB-route te Londerzeel. Het gaat hierbij
om één kleinere lus van 24km uitsluitend op grondgebied Londerzeel en één grotere lus
van 53km die ook naburige gemeenten aandoet. Omwille van praktische redenen werd
gekozen voor buitensportcentrum Schaselberg als vertrek- en aankomstplaats. Bedoeling
is nu om het uitgetekende MTB-parcours te laten opnemen in het Bloso MTB-netwerk. Op
die manier zou er op de logistieke steun van Bloso kunnen worden gerekend voor
verdere praktische uitwerking en zou de mogelijkheid zich aanbieden te kunnen

Sportraad

2014.02.03

-2-

aansluiten op andere Bloso MTB-fietsroutes. Om van deze ‘faciliteiten’ te kunnen gebruik
maken dient de effectieve aanvraag wel te gebeuren vanuit de gemeente.
Verdere praktische uitwerking dringt zich nog op, maar in voorbereiding hiervan zal de
sportdienst alvast contact nemen met Bloso zelf om na te gaan welke stappen dienen te
worden genomen en formaliteiten vervuld om dit dossier op uitvoeringsniveau te kunnen
brengen.
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VARIA EN RONDVRAAG

- Erik Van Hummelen meent te weten dat 2 geplande wielerwedstrijden in het gedrang
zouden kunnen komen wegens voorziene wegeniswerken op grondgebied Londerzeel bij
aanvang hiervan op 01.08.2014. Eén en ander zou met zich meebrengen dat er een
alternatief parcours door de betrokken organisatoren dient te worden uitgestippeld. Met
het oog op te nemen veiligheidsmaatregelen wenst hij dan ook zo snel als mogelijk
duidelijkheid hieromtrent. De gemeentelijke mobiliteitsambtenaar en politie zullen in
deze alvast worden gehoord en om advies gevraagd.
- Martine Van den Eede meldt dat er zich enkele mankementen voordoen aan de
outdoortoiletten op buitensportcentrum Schaselberg. Meer bepaald zouden de deuren
klemmen en de verlichting het laten afweten. Piet vraagt de dienst GGZ om een
interventie.
- Paul Thielemans brengt de huidige problematiek van een drassige ondergrond op de
voetbalterreinen van SK Steenhuffel nogmaals ter sprake. Hierdoor hebben momenteel
reeds 2 wedstrijden van het eerste elftal niet kunnen plaatsvinden wegens afgelasting.
Philip
Gillis-D’hamers
vraagt
in
naam
van
Veerle
pas
de
volgende
bestuursvergaderingen van de sportraad –zoals afgesproken op de installatievergaderingte laten plaatsvinden op een donderdagavond.
- François Moyson wenst mee te geven dat VK Daltons op 08.03.2014 hun jaarlijkse fuif
organiseren in zaal ‘Centrum’ te Londerzeel.

Londerzeel, 03 februari 2014
Piet De Pauw
Sportfunctionaris – verslaggever sportraad
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