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GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 03.02.2014

Het verslag van de vorige vergadering wordt kort overlopen en goedgekeurd, mits
inachtname van volgende opmerkingen:
- Eerste zin betreffende punt 4 ‘MTB-gepijlde route door Londerzeel’ wordt aangepast
conform de bewoordingen van Erik Van Hummelen en wordt aldus “Erik Van Hummelen
licht toe dat er op initieel initiatief van KWB Londerzeel Sint-Jozef en in samenwerking
met WTC De Blauwe Reigers 2 parkoersvoorstellen in kaart zijn gebracht tot aanleg van
een bepijlde MTB-route te Londerzeel”.
- In aanvulling op de op vorig verslag genotuleerde variapunten kan worden
teruggekoppeld dat er zich geen probleem stelt om de 2 geplande wielerwedstrijden,
voorzien op 01.08.2014, te laten doorgaan vermits uitstel der wegenwerken naar 2015.
Verder wordt aangegeven dat de toen aangehaalde mankementen aan de wc’s van
buitensportcentrum Schaselberg achterhaald bleken en de algemene indruk in deze leeft
dat er te gemakkelijk/vaak onterecht melding wordt gemaakt van problemen die zich
stellen met gemeentelijke sportinfrastructuur. Bovendien werden de weliswaar
verouderde douches op buitensportcentrum Schaselberg intussen van een nieuwe boiler
voorzien om aan de nodige behoefte aan warm water aldaar te voldoen. Overige leden
van de raad bevestigen trouwens dat, elders -op vele, andere sportvelden- vaak zelfs
geen warm water beschikbaar is.
- Teneinde een transparantere structuur te bekomen in de administratieve weg welke
wordt afgelegd door opgetekende verslagen van gemeentelijke adviesraden en
commissies zal met ingang dezer volgende timing en procedure worden gevolgd
a) 10 kalenderdagen na de vergadering wordt verslag voor goedkeuring
doorgestuurd aan leden
b) Leden moeten 10 kalenderdagen na ontvangst eventuele opmerkingen hebben
bezorgd.
c) Na uiterlijk 21 kalenderdagen wordt definitief verslag ter kennisname
overgemaakt aan het college en doorgestuurd voor publicatie op website.
02

GOEDKEURING SUBSIDIEAANVRAAG TC SETPOINT
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Tennisclub Setpoint wenst zich te beroepen op het subsidiereglement voor sportclubs
met eigen infrastructuur, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
17.12.2013.
De aanvraag van TC Setpoint omvat de oprichting van een tennishal op het adres SintJozefstraat 41/1.
Ingediende offerte (op naam van Bvba De Bondt en werkend met diverse
onderaannemingen) voor deze nieuwbouw heeft een totaalprijs van €277.285,00.
Gezien de grootte-orde van de aangevraagde investering en het feit dat er sinds 2007
nog geen subsidies werden genoten heeft de club recht op een gemeentelijke toelage die
50% van het totale investeringsbedrag dekt, afgetopt op €100.000,00.
Advies sportraad: Gunstig voor een totaalbedrag van €100.000,00 aan subsidies voor
de aanvraag van Tennisclub Setpoint in het kader van de door hen voorgestelde
infrastructuurwerken. De vraag wordt wel gesteld erop toe te zien dat het
aanvraagdossier vervolledigd wordt met de nog ontbrekende attesten, i.c.
stedenbouwkundige vergunning en brandvoorkomingsrapport.
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GOEDKEURING SUBSIDIEAANVRAAG SK STEENHUFFEL

Ook voetbalclub SK Steenhuffel wenst zich te beroepen op het subsidiereglement voor
sportclubs met eigen infrastructuur en dit om een aantal renovatiewerken uit te voeren
aan hun sportaccommodatie.
De aanvraag van SK Steenhuffel behelst
- Afbraak bestaande omheining – plaatsing nieuwe omheining – heraanleg
terreinen – scorebord – inkom chalet – aankoop verf voor een totaalbedrag
van €35.098,71. Dit geeft principieel recht op een subsidie van 60% of een
bedrag van €21.059,22. Deze werken werden reeds uitgevoerd in 2013, maar
omwille van bevriezing der gemeentelijke subsidiereglementering aldan, werd
deze aanvraag nu pas overgemaakt.
- Heraanleg velden – stellage nieuw scorebord – aankoop verf –
veiligheidsnetten – dug-outs A-terrein voor een totaalbedrag van €24.243,78.
Dit geeft in principe recht op een subsidie van 70% of een bedrag van
€16.970,64. Deze werken zijn nog niet uitgevoerd en kunnen slechts recht
geven op een subsidie van €4.228,92 omdat –uitgaande van 2007 als
referentiejaar- het maximumbedrag van €100.000,00 aan gemeentelijke
subsidies bij deze werd genoten.
Advies sportraad: Gunstig voor een totaalbedrag van €25.288,14 aan subsidies voor de
aanvraag van SK Steenhuffel in het kader van de door hen voorgestelde
infrastructuurwerken.
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GOEDKEURING SUBSIDIEAANVRAAG DELTA LONDERZEEL

Ook voetbalclub Delta Londerzeel bracht een subsidieaanvraagdossier binnen, initieel 4ledig van aard, maar intussen herleid tot volgende 3 geplande werkzaamheden:
- Onderhoud en renovatie van de terreinen A, B en C. Dit geeft principieel recht
op een subsidie van 70% of een bedrag van €1.700,65. Deze werken werden
reeds uitgevoerd in 2013, maar omwille van bevriezing der gemeentelijke
subsidiereglementering aldan, werd deze aanvraag nu pas overgemaakt.
- Onderhoud en renovatie der terreinen A, B en C (zonder drainage) voor een
totaalbedrag van €10.488,35. Dit geeft in principe recht op een subsidie van
70% of een bedrag van €7.313,84.
- Vervanging van verlichting en palen voor een bedrag van €26.425,00. Deze
werken zijn betoelaagbaar aan 60% of voor een bedrag van €19.184,55.
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Het totaal van de subsidies voor de door Delta Londerzeel ingediende aanvraag bedraagt
aldus €28.199,04. Sinds 2007 heeft KVC Delta tot nu toe reeds een bedrag van
€14.925,10 ontvangen en heeft het dus nog recht op een bedrag van €85.074,90.
Advies sportraad: Gunstig voor een totaalbedrag van €28.199,04 aan subsidies voor de
aanvraag van Delta Londerzeel in het kader van de door hen voorgestelde
infrastructuurwerken.
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VARIA EN RONDVRAAG

- Erik Van Hummelen geeft stand van zaken inzake MTB-dossier. Het parcours is
momenteel gedigitaliseerd; een versie voor GPS is momenteel terug te vinden op de
homepage van de website van WTC De Blauwe Reigers Malderen VZW, alwaar het
bestand kan gedownload worden. Hetzelfde bestand zal eerstdaags ook beschikbaar
worden gesteld op de website van KWB Londerzeel Sint-Jozef. Het parkoers is
ondertussen door x-aantal mensen afgereden, waarbij de feedback telkenmale is
verwerkt geworden; ofschoon het parkoers eerstdaags nog in groep zal worden
afgereden is de heden beschikbare versie, die versie voor verdere actie naar Bloso en
het College toe, waarbij de focus ligt op het uitzetten naar een concrete timing naar
verdere afhandeling toe.
- SK Steenhuffel wenst tijdens het seizoen gebruik te maken van de voetbalterreinen op
buitensportcentrum Scahselberg. Rekening houdend met het huidige bezettingsrooster
werd door schepen Verhulst alvast een voorstel met beschikbare uren aldaar
overgemaakt.
- Paul Thielemans meldt een defect in het sanitair van sporthal Blauvenne. Op dag van
het seniorenfeest bleken alvast alle voorzieningen naar behoren te functioneren.
- Een spijtig dodelijk ongeval/ongeluk deed zich voor tijdens het jaarlijkse
volleybaltornooi van Stevoc op de voetbalterreinen van SK Steenhuffel. Proces is
momenteel nog steeds niet uitgesproken, omwille van complicaties naar verzekering en
aansprakelijkheid toe. Paul Thielemans lanceert het voorstel om voor dergelijke situaties
te kunnen putten uit een gemeentelijk solidariteitsfonds, al zal dit in de praktijk moeilijk
te realiseren en reglementeren zijn.
- François Moyson maakt melding van de kampioenschapstitel van VK Daltons en de
bekerwinst voor fair-play.
- Geert Pas stelt zich vragen bij het ingeschreven bedrag (€6.000,00) in begroting voor
aanleg van een Finse Piste. Dit zal ontoereikend zijn voor een volwaardige
accommodatie. Momenteel is de aanleg hiervan echter niet aan de orde gezien de nog
onduidelijke toekomstplannen rond de buitensportinfrastructuur te Londerzeel. Een
momenteel lopende audit zou in deze al meer klaarheid aan het licht moeten brengen.
- Door atletiekclub Olympia is vraag naar een beschermingshoes om het zand in de
verspringbakken aldaar geen vrij spel aan winderige omstandigheden te laten.

Londerzeel, 08 mei 2014
Piet De Pauw
Sportfunctionaris – verslaggever sportraad
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