
 

 

VERSLAG VERGADERING 27 mei 2019 

Vergaderzaal cafetaria sporthal De Klavers, Belsele – 19u30 

 
Aanwezig 

• Leden: Géry Smet-voorzitter, Harry De Beleyr-ondervoorzitter, Valerie Tack-secretaris,  

Pieter Debaets-penningmeester, Caro Buyse, Saida Chair, Christophe De Grande, Rik Dhollander,  

Chris Picavet, Katty Van Driessche, Peter Van Lijsebetten. 

• Stadsbestuur: Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 

 

Verontschuldigd: Peter Nees 

 

 

Na een plaatsbezoek aan site De Klavers onder leiding van beheerder Isabelle De Wilde volgt het overleg. 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. 

 

 

01. Notulen vergadering 30-04-2019 

Notulen worden goedgekeurd. De gevraagde documentering werd verstuurd.  

Michel De Grande volgt voorlopig de sportraadwebsite “Sinsport” nog op.   

 

02. Data sportraad najaar 2019  

• Geleide plaatsbezoeken:  

02-09: Sinbad voor aanvang van de vergadering. 

Valerie stelt een plaatsbezoek voor aan sporthal De Sportstek te Stekene en aan het 

zwembad De Meerminnen in Beveren. Ook het Vitabad in Temse kan interessant zijn. 

• Data najaarvergaderingen in Sinbad: 02-09, 05-11 en 09-12-19. 

 

03. Erkenning van sportverenigingen 

• Het voorstel voor aanpassing van het reglement wordt goedgekeurd. 

Het aangepaste reglement zal voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en 

Schepenen (CBS) en aan de gemeenteraad.  

• Aanvraag voor erkenning: 

- Worden erkend: feitelijke vereniging Team CB  (zaal- en veldvoetbal) en  

Vlaamse actieve senioren vzw (Vlas) afdeling Sint-Niklaas (reden aanvraag= tussenkomst 

mutualiteit in lidgeld sportactiviteiten). Het is aan de verantwoordelijken om 

onderscheid te maken tussen deelnemers sport- of culturele activiteiten en enkel de 

sporters het geijkte terugbetalingsformulier over te maken. 

- Wachten met erkenning: vzw Fogland foxes Mushing & Footbike Team, 

(sleehondendrijven) aangesloten bij Sporta. De club kan niet aantonen dat de helft van 

de activiteiten in Sint-Niklaas plaatsvindt. Ze klaagt aan dat er in Sint-Niklaas te weinig 

mogelijkheden zijn om haar sport uit te oefenen.  

Er volgen een aantal bedenkingen vanuit de raad:  

 mushing op openbaar domein is gevaarlijk voor joggers, wandelaars en 

mountainbikers wegens hoge snelheid. 

 enkel toelaten op afgesloten privéterrein?  

 jaarprogramma aanpassen? 

 bestaat er een reglementering rond mushing waarop de raad zich kan baseren 

om advies te geven?  



Carine vraagt info aan Sport Vlaanderen. Op basis van meer input zal de raad daarna 

advies geven (statuten artikel 8). 

• Schrappingen: Waasland Beveren en Tennisclub De Houtmuis. 

• Naamswijzigingen: SKB Sint-Niklaas wordt FC Sint-Niklaas,  

zvc Soccercenter Waasland wordt zvc Teamcenter Waasland Belsele en  

zvc De Waaslanders (De Bekens) wordt zvc Hallelujah. 

 

04. Oprichting satellietgroepen:  

Voorstel dagelijks bestuur wordt besproken en coördinatoren worden toegevoegd: 

• Reglementen (o.a. subsidies): peiling interesse Jean-Paul Geysen (ondervoorzitter 

vorige sportraad). 

• Communicatie: oprichting afwachten tot er duidelijkheid is over mogelijke assistentie 

van communicatieambtenaar van de stad en inbedding stadswebsite.  

• Events (o.a. kampioenenhuldigingen) en sportforum: Caro en Chris. 

• Doelgroepen (G-sport, senioren, +12-jarigen…): Saida en Marc Maertens (vorige 

sportraad) voor G-sport.  

• Voetbaloverleg (VOC): Jean-Pierre Van Den Kerkhove (vorige sportraad), peiling 

interesse Jürgen De Bondt en Karel-Jan Meyssen (kandidaten nieuwe sportraad).  

Peter VL stelt voor om naast afgevaardigden van erkende voetbalclubs ook een 

afgevaardigde van Walivoclubs die op stadsterreinen spelen in het VOC op te nemen.  

• Infrastructuur projecten: Peter VL en uit vorige sportraad: Werner Heymans, Jozef 

Coene en Johan Pauwels. Om verwarring te vermijden verduidelijkt Johan dat het hier 

gaat over clubs die projectsubsidies aanvragen.   

 

- Ieder raadslid stelt als coördinator zijn/haar satellietgroep zelf samen.  

- De satellietgroep geeft input aan de sportraad en deze formuleert een advies aan het 

stadsbestuur.  

- Saida vraagt een duidelijke aflijning van de satellietgroepen.  

- Wim Bauwens diende zijn kandidatuur voor de huidige sportraad te laat in. Misschien 

kan hij opgenomen worden in een satellietgroep?  

- Géry zal in alle satellietgroepen zetelen. Hij vraagt hem alle verslagen over te maken  

ook deze van de Burensportdienstvergaderingen. 

 

05. Aanduiding afgevaardigde in stuurgroep ‘Meer zwemwater’: 

Katty is afgevaardigde en Harry is backup. Volgende samenkomst op 07-06.  

 

06. Beleidsprogramma 2019-2024 van het stadsbestuur: adviesverlening 

De sportraad wenst nauw betrokken te worden en wil meedenken over de toekomstvisie van de 

sport in Sint-Niklaas. CBS vraagt advies tegen 31-05. Valerie zal de adviesnota schrijven.  

 

Advies sportraad bij:  

• punt 40 “Sportinfrastructuur verder ontwikkelen”: 

- Meer zwemwater:  

Bedenkingen van de raad: nieuw zwembad in site Puyenbeke of andere locatie?  

Sport- en recreatiebad al dan niet in combinatie met outdoorsporten zoals  

De Meerminnen in Beveren? Financiële consequenties? Realisatie in samenwerking met 

privépartners? Intergemeentelijke samenwerking met omliggende gemeenten  

bv. Sint-Gillis-Waas en Stekene? Sinbad behouden wegens grote bereikbaarheid 

scholen? 



- Sportpark Puyenbeke:  de centrale ligging, grote oppervlakte en de naastliggende 

uitbreidingsopties bieden tal van mogelijkheden. De raad stelt voor om 

nog geen lange termijncontracten vast te leggen. Ze wil een bezichtiging organiseren,  

het infrastructuurplan raadplegen en de interesse bij sportclubs aftoetsen. 

- Sportinfrastructuurbehoefte: de raad opteert om alle Sint-Niklase sportinfrastructuur in 

kaart te brengen (stedelijke accommodatie, scholen, outdoor/indoor sportlocaties, 

privéorganisaties, sportclubs enz… ) bij voorkeur met vermelding van het ledenaantal. 

Carine verwijst naar Spakki, de sportdatabank van de Vlaamse overheid. Ze toetst af of 

het ledenaantal per club/organisatie er vermeld wordt. 

 De werkgroep "sportinfrastructuurontwikkeling" gecoördineerd door Pieter en 

Christoph zal een toekomstvisie voor de komende 30 jaar uitwerken.  

 

• Punt 42: vrijetijdsparticipatie bij doelgroepen verhogen:  

De sportraad steunt de visie van de stad om het sportaanbod zo laagdrempelig en 

gevarieerd mogelijk te houden voor verschillende doelgroepen zoals G-sporters, 

senioren, +12-jarigen enz…  

 Op vraag van Saida die de satellietgroep “doelgroepen” zal coördineren wordt naast 

het fysieke aspect ook gezondheidsadvies, relaxatie, gezonde voeding, valpreventie 

enz… ter harte genomen. 

 

• Punt 16: Bij herinrichting sporten op het openbaar domein meer groen en ontmoetingsruimte 

voorzien:  

De sportraad steunt deze visie en constateert dat in de centrumwijken en de stationswijk 

weinig sport- en recreatieve voorzieningen zijn. Er is tevens nood aan petanque 

gelegenheid in het stadscentrum en volgens Rik ook aan overkapping van de bestaande 

petanqueterreinen.  

Suggestie om bij de herinrichting van Zwijgershoek de parking ondergronds te voorzien 

en bovengronds veel groen en recreatiemogelijkheden.   

 

• Punt 3: sterke evenementen organiseren en de culturele en toeristische troeven uitspelen:  

De sportraad steunt de visie om de stad op de kaart te zetten door middel van 

sportevenementen met uitstraling. De “Baloise Belgium Tour” start op woensdag 12-06 

om 11u00 op de Grote Markt maar is samen met de plaatselijke ronde slecht getimed  

om een groot publiek aan te trekken (weekdag, einde schooltijd, druk stadsverkeer…).  

Volgens Chris is het deelnemersveld van de Baloise Tour beperkt en daardoor minder 

interessant als publiekstrekker. Hij wil eerder inzetten op de aankomst van een rit in de 

“Binckbank Tour” in augustus 2020. Dergelijke wielerwedstrijd met toprenners kan onze 

stad in de picture zetten en voor voldoende media aandacht zorgen. Ze kan 

georganiseerd worden i.s.m. de dienst toerisme en al dan niet met een buurgemeente. 

Ze is aantrekkelijk voor sponsors, sport-/jeugdverenigingen (catering- en 

promotiestanden) en voor de Sint-Niklase horeca. 

 

• Punt 29: “Buitenschoolse opvang afstemmen op maatschappelijke evoluties” en  

punt 31: “Werken aan gelijke onderwijskansen”: 

De sportraad steunt deze visie maar is van mening dat dit een taak is van de sportdienst 

of van het sportpromotieteam. 

 

  

 



07. Overlegcomités, ILV Burensportdienst Waasland: kennisneming verslagen 

Carine licht toe dat de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland een samenwerking is 

tussen de gemeenten Zwijndrecht, Beveren, Kruibeke, Temse, Sint-Niklaas, Waasmunster,  

Sint-Gillis-Waas, Stekene en Moerbeke met als doelstelling het sportbeleid tussen deze 

gemeenten op elkaar af te stemmen en te stimuleren. Het is een overlegplatform waarop 

ervaringen en informatie worden uitgewisseld zowel sportpromotioneel als infrastructureel. 

Andere taken van BSD Waasland:  

• Coördineren van sportpromotiecampagnes Sport Vlaanderen. 

• Organiseren van gemeente-overschrijdende activiteiten: vormingsdagen en opleidingen 

voor lesgevers, medewerkers sportdiensten/sportraden en sportclubs. 

• sportpromotionele acties voor verschillende doelgroepen (Ontdek de Ster- sportdag voor 

personen met een beperking en leerlingen van het aangepast onderwijs, 

Midzomersportdag  voor volwassenen, Avonturensportdag voor gezinnen in 2020…). 

• Stimuleren van een regionaal infrastructuurbeleid. In deze context vond een vorming 

“intergemeentelijke samenwerking” plaats op 10-05 i.s.m. ISB voor sportfunctionarissen 

en schepenen. Daar werd gepeild naar de speerpunten in het bestuursakkoord van de 

gemeenten, de grootste uitdaging op intergemeentelijk vlak van sport in de regio, 

sportinfrastructuur en sportieve ruimte, brede sportclubondersteuning en 

sportstimulering. Stekene en Sint-Gillis-Waas waren geïnteresseerd in Sportpark 

Puyenbeke en Beveren is vragende partij voor een interlokale hockeysite op de 

Westakkers. 

 

08. Kampioenenhappening 14-06-2019 om 19u30: 

De oproep voor individuele kampioenen, ploegen en “Sportteam van het jaar” is volgens Johan 

gelanceerd. Na het indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 03-06 kan de sportraad 

nomineren. De uitnodiging voor de happening volgt. 

Géry en Harry zullen assisteren aan de inkom om stembrieven uit te delen. 

Reeds toegezegde demo’s: Kracht en Geduld, unified sporters Special Olympics en een externe 

bmx-artiest. Caro engageert zich om er tevens een schermdemo te organiseren. 

 

 09. Briefwisseling en mededelingen (o.a. jaarkalender sport) 

• Uitnodiging “Nationaal Marathon Torbaltornooi” georganiseerd door VIGE Waasland in 

sporthal De Witte Molen van 08-06 t.e.m. 09-06-19. 

• AC Waasland Belgisch Kampioenschap Masters op 15 en 16-06, op de atletieksite  

Lange Rekstraat te Sint-Niklaas. 

• Fred De Wilde vraagt om Herman de Munck (wielersport) toe te voegen aan de eregalerij 

in Sinbad. 

 

10. Rondvraag. 

geen 

 

 

 

 
Carine Verleyen 


