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ADVIES MEERJARENPLANNING
1. Zie algemene toelichting in verband met de meerjarenplanning van de
dienst WVT (Welzijn en Vrije Tijd)
2. Bijkomende informatie:
A) Omgevingsanalyse
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Ondersteunen kwalitatieve uitbouw sportverenigingen via gericht
subsidiebeleid, stimuleren sportverenigingen tot professionaliseren,
voeren
activeringsbeleid
met
het
oog
op
levenslange
sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod, het voeren van een beweeg- en
sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat
kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan
sport
Inzetten op gezinnen in armoede (zowel ‘sociale armoede’ als
‘financiële armoede’)
Duidelijk gedifferentieerd tarievenbeleid (nu enkel differentiatie
binnen en buiten gemeente)
Overlegplatform / betere communicatie over eigen aanbod tussen
de verschillende diensten
Meer gediversifieerd vrijetijdsaanbod in de vakantieperiodes (met
ook aandacht voor cultuur)
Dwarsverbindingen tussen sport, academie, bibliotheek en
kinderopvang
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Uniform reservatiesysteem voor activiteiten
Bespeelbaar straatmeubilair
Meer middelen voor promotie activiteiten

B) Inspraakronde
Post-it sessie
Positief
 Subsidies voor sportclubs
 Gemeente is eigenaar van Schaselberg
 Nieuwe sporthal in GTIL die gebruikt kan worden door
sportclubs
Negatief











Zwembad eist te veel budget op
Slechte communicatie naar verenigingen
Contactlijsten van verenigingen op website zijn nooit up
to date
Gebrek aan binnenplein voor petanque
Slechte douches in sporthal
Gebrekkig sportbeleid voor alle sporten
Sporthal wordt gebruikt voor niet-sportieve doeleinden
Veel sportinfrastructuur maar te verspreid en te
gedecentraliseerd
Te veel sportcomplexen maar te weinig die gericht zijn op
meerdere sporten
Huurders van gemeentelijke sportinfrastructuur moeten
zelf de herstellingen financieren

Werktafels
 Korting bedingen bij leveranciers bij aankoop van
vrijetijdsmateriaal
zoals
muziekinstrumenten,
sportkledij…
 Loopparcours voor joggers aanduiden en bewegwijzeren
 Permanente MTB-fietsroute, eventueel in samenspraak
met Bloso
 Fietsenstallingen op plaatsen waar men gaat wandelen
 Openbare fitnesstoestellen in open lucht
 Beter onderhoud van bestaande sportinfrastructuur
(zwembad en Schaselberg)
 Het in kaart brengen en beter onderhouden van het trage
wegennet (t.b.v. joggers, mountainbikers…)
 Kansengroepen kunnen slechts hun weg vinden naar de
sportclubs en het vrijetijdsaanbod indien hen de juiste
info / communicatie wordt verstrekt
 Scholen aanzetten om kansarme kinderen door te sturen
naar jeugd- of sportverenigingen
 Een multifunctioneel sportveld/ontmoetingsplaats voor
Steenhuffel naar analogie met de Burcht
 Schaatspiste gekoppeld aan een beter georganiseerde
kerstmarkt om aldus te komen tot een ware
kersthappening
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Vraag naar een multifunctionele zaal waar niet-sportieve
activiteiten kunnen doorgaan zonder dat de sportclubs
hiervan de dupe zijn.
Vakantieaanbod
per
leeftijdscategorie volgens
de
interessesfeer voor de groep 13-14 jarigen (vb.
sportkamp met hiphop en graffiti)
Meer afwisseling in het aanbod zodat kinderen niet
jaarlijks dezelfde PC-cursus met sportmoment moeten
volgen.

3. De leden van de sportraad betreuren het enorm dat tijdens de
inspraakronde geen sport-gerelateerde vragen waren opgenomen.
Resultaat was dat er weinig werd gepraat over sport tenzij het
initiatief uitging van de deelnemers aan de werktafel. Deze resultaten
werden vooraf maar meegedeeld aan één lid van de sportraad (op zijn
vraag). Er is dus duidelijk nog werk aan communicatie.
4. De sportraad stelt met ongenoegen vast dat van de resultaten van de
inspraakronde totaal niets terug te vinden is in het voorstel van
meerjarenplan.
5. Bespreking doelstellingen meerjarenplan
A) Beheer sportinfrastructuur
Aanstelling multidisciplinair bureau ifv. Realisatie PPS
Door de gemeente werd een aanbesteding uitgeschreven met als
doel een volledige screening op te maken van de gemeentelijke
sportinfrastructuur.
Speerpunt
hierbij
is
het
gemeentelijk
sportcomplex waarvoor verschillende scenario’s dienen onderzocht
(verbouwing – afbraak – nieuwbouw – toevoeging commerciële
activiteiten zoals fitness en wellness). Er zijn nog 3 bureau’s in de
running. De toezegging gebeurt nog in 2013.
Realisatie besparing 20% op totale kostprijs sportcomplex
De besparing dient gerealiseerd in het zwembad. Er is al wat
denkwerk gebeurd dat moet leiden tot een reorganisatie. Mogelijke
denkpistes die worden bewandeld:
 Sluiting van het recreatiebad op weekdagen van 08.00 tot
16.00 uur (17.00 uur). Hierdoor kan een redder worden
uitgespaard doordat er minder toezicht is.
 Clusteren van de uren van de zwemclub op 2 avonden
(waarop het bad dan niet zal toegankelijk zijn voor de
individuele zwemmer)
 Wegwerken dubbele bezetting aan de kassa
 Aanpassen van openingsuren in de weekends
 Sluiten op niet-rendabele feestdagen
 Aanpassing tarieven zwembad
B) Subsidiëring
Het dubbele subsidiesysteem blijft behouden:
 Erkende Londerzeelse sportclubs met kwalitatieve werking
 Sportclubs met jeugdwerking
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De
bedragen
zijn
aangepast
minimumsubsidies. Dit is ook
sportverenigingen.

aan
de
gebeurd

wettelijk
opgelegde
bij de jeugd- en

C) Uitbreiding huidig sportaanbod met buitenschoolse activiteiten gelinkt
aan de lokale clubwerking













Heropstarten jeugdsportacademie voor 6 – 12 jarigen (€ 1.000).
Hier wordt aan de deelnemers in samenwerking met de clubs
gedurende een 10-tal weken telkens een sporttak beoefend zodat
jongeren een keuze kunnen maken wat hen het meeste past.
Mogelijk kan dit uitgebreid worden naar 2 sessies per sport zodat de
kennismaking intenser is.
Organisatie Dag van de Sportclub (€ 1.500). Op een centrale locatie
worden demonstraties gegeven van diverse sporttakken.
Start-to-activiteiten in samenwerking met lokale sportclubs
(€ 1.000)
Organisatie sportweken tijdens Paas- en Zomervakantie (€ 5.000)
In de mate van het mogelijke worden bijkomende weken
georganiseerd in samenwerking met jeugd- en cultuurdienst.
Schaatsinitiatie tijdens lente- en herfstvakantie (€ 800)
Organisatie gemeentelijke seniorensportdag (€ 1.000)
Organisatie scholenveldloop (€ 1.500)
Deelname jeugdsportival
Organisatie Vlaamse Zwemweek / Watersportdag (€ 2.000)
Organisatie Kampioenenviering (€ 2.000). De leden van de
sportraad hebben hun bedenkingen bij de kampioenenviering. Het
geld dat hieraan besteed wordt moet een meer nuttige bestemming
krijgen. Er wordt even gedacht aan de aankoop van een schrobzuigmachine voor de sporthal. Dit idee wordt uiteindelijk verlaten
wegens allicht te duur en enige onzekerheid over het resultaat. De
zaal zal wel meer kunnen gekuist worden, maar het eindresultaat is
daarom nog niet beter. Uiteindelijk gaat iedereen akkoord om het
bedrag te voegen bij de impulssubsidie.

D) Ontwikkelen van initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare inwoners
Herverdeling van sport- en spelmateriaal voor kansarmen in
samenwerking met OCMW
Inzake kansarmoede heeft de gemeente momenteel een
vrijetijdscheque die door iedereen kan worden aangekocht, maar de
gratis kan verkregen worden op het OCMW indien men voldoet aan
een aantal voorwaarden (Omni-statuut). Deze cheques kunnen
worden gebruikt voor toegangsgeld zwembad, speelpleinwerking,
lidgeld verenigingen… De cheque kent een groeiend succes, maar in
de evaluatie is gebleken dat de voorwaarden moeten verfijnd
worden zodat de misbruiken worden beperkt.
Organisatie van inclusief sportaanbod voor personen met een
beperking
In
samenwerking
met
de
lokale
sportclubs
en
andersvalideninstellingen (€ 1.000)
Besluit: De sportraad geeft een gunstig advies over de meerjarenplanning
voor de sector sport mits het geld voor de kampioenenviering (€ 2.000)
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gevoegd wordt bij het subsidiebedrag voor de impulssubsidie (dit wordt
dan € 17.104,00)
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VERKIEZING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
Bij handgeklap worden volgende leden verkozen tot:
 Voorzitter: Gilbert De Buyser
 Ondervoorzitter: Veerle Pas
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De toestand van de douches van buitensportcentrum Schaselberg zijn beneden
alle peil en zelf gevaarlijk. Ze kunnen trouwens in de winter niet gebruikt worden.
Er zal een nazicht gebeuren door de afdeling Grondgebiedszaken. Door het
stormweer is een verlichtingspyloon omgewaaid. Als voorlopige oplossing werd de
spot op de andere pyloon meer naar de atletiekpiste gericht. De aankoop van een
nieuwe pyloon staat geagendeerd op het schepencollege van 13/11/2013.
De raad dringt aan op degelijke communicatie. De sportclubs moeten meer
bekend geraken bij de bevolking. Hieraan kan verholpen worden door bijvoorbeeld
een portaalsite voor sportclubs op de gemeentelijke site, een infoboekje dat
jaarlijks wordt verdeeld via de scholen. Er dient ook steeds aandacht te zijn voor
de papieren communicatie voor kansarmen die niet steeds over een PC
beschikken.
Er komt een derde ronde van minister Muyters waarbij de gemeenten kunnen
inschrijven voor de gesubsidieerde aanleg van kunstgrasvelden. Steenhuffel en
Delta zijn vragende partij. De investering van een kunstgrasveld wordt
momenteel geraamd op € 525.000,00 BTW inclusief. Er dient gedurende 10 jaar
een beschikbaarheidsvergoeding betaalt van € 85.000 BTW inclusief.
Hiertegenover staat een subsidiëring van € 31.000 jaarlijks. De kostprijs is zo
hoog omdat men met het oog op een Europese aanbesteding heeft gekozen voor
een ‘state of the art’ terrein met alle mogelijke randaccommodatie (afsluitingen,
verlichting… onderhoud gedurende 10 jaar).
De gemeente zal niet inschrijven in het derde cluster voor kunstgrasvelden omdat
men de resultaten wil kennen van de doorlichting van de sportinfrastructuur
alvorens te investeren in sportinfrastructuur. Men kan deze velden lokaal wel
aanvoelen als een echte noodzaak, toch kan de studie door experten bijkomende
nuttige informatie verschaffen die een ander licht kan werpen op toekomstige
investeringen.
Men zou er immers moeten naar streven om de infrastructuur zoveel mogelijk te
clusteren. Volgens het gemeentelijk structuurplan is de zone achter Smash
hiervoor de aangewezen plaats.
Voor de werking van de raad wordt nog een huishoudelijk reglement opgesteld
(vormvereisten uitnodiging, verslagen, terugkoppeling naar schepencollege met
vraag om gemotiveerd antwoord…). Een voorstel van reglement wordt
meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering.
Vaste vergaderdatum : tweede donderdag van de maand om 20.00 uur. Data te
bepalen in functie van de dossiers.

Londerzeel, 05 november 2013
Robert Meert
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Cultuurbeleidscoördinator
Waarnemend secretaris sportraad
Bijlage: Meerjarenplanning dienst WVT (PPP)
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