
 
 

VERSLAG VERGADERING 14 januari 2020 19u00 
Vergaderzaal De Klavers, Belsele. 

 
Aanwezig 

• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr, Pieter Debaets, Valerie Tack. 

• Leden: Christophe De Grande, Peter Nees, Katty Van Driessche, Peter Van Lijsebetten, 
Maxine Vandorpe, Chris Picavet, Rik Dhollander. 

• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 
Verontschuldigd 

• Caro Buyse. 
 
 

Voorzitter Géry S wenst alle leden het beste voor 2020 en hoopt de huidige vruchtbare 
samenwerking te kunnen verderzetten. 

 
01. Notulen vergadering 09-12-2019 
Géry S stelt volgend punt in vraag: 5.2 SG Communicatie:  de vergadering stelt voor om op 
de website van de stad het persoonlijke mailadres van de voorzitter te wijzigen in 
sportraad@ en ervoor te zorgen dat elke mail direct bij elk lid van de SR terecht komt. 
Na overleg besluit de vergadering de mails toch enkel naar Géry te laten gaan met Valerie 
als backup. Hij beantwoordt ze (met Johan H en/of Carine V in cc) en zal elke vergadering 
een kort overzicht geven. Verder geen opmerkingen.  
 
02. Jaarkalender 2020  

• Wordt uitgedeeld en toegelicht door Johan H. 

• Plaatsbezoeken sportcentra Ter Beke en Puyenbeke 15-02-2020: start om 9u00 in  
Ter Beke en 10u30 op Puyenbeke. Mail met praktische afspraken volgt. 

• Data vergaderingen tweede jaarhelft: 14-09-20, 03-11-20 en 08-12-20. 
 
03. Sportforum 30-03-2020 
Toelichtingen/aanpassingen bij het voorstel: 

• 1ste Sportforum, een open info- en gespreksavond over sportthema’s voor onze stad 
wordt 
1ste Sportgesprek, een open info- en overlegavond over sportthema’s voor onze stad. 

• Praktisch: 1 moderator/tafel + bijzitter die noteert (verdere bespreking volgende 
vergadering). Kandidaten: Rik DH, Peter VL, Valerie T, Chris P en Maxine VD.  
De voorzitter en ondervoorzitter treden overkoepelend op. 
Het thema “sport- en recreatiepark Puyenbeke met nieuw zwembad” zal 2 
subthema’s bevatten (zwembad + out-/indoor site). De leden van de stuurgroep 
zwembadwater zullen hulp bieden aan deze tafels. Verder te behandelen punten 
worden uitgewerkt in de satellietgroep events en sportforum. 
 

04. Status stuurgroep ‘sport- en recreatiepark Puyenbeke/meer zwemwater’ 
Katty VD verslaat de vergadering van 10-01-20: goedkeuring aangepaste projectfiche, 
positieve evaluatie buurtcommunicatie, 35 Sinbadbezoekers willen meedenken over het 



toekomstig zwembad, vier dossiers overheidsopdrachten voor gemeenteraad van 24-01-20 
(algemene en juridische ondersteuning, begeleiding participatie, ruimtelijke visie en 
kennisneming opmaak mobiliteitseffectenrapport), afspraken gemeenteraadscommissies 
januari en februari 2020, aankoop resterende gronden projectgebied Puyenbeke en opmaak 
resultaat eerste brainstorming huidige gebruikers Sinbad en Puyenbeke tegen vergadering 
van 21 februari 2020. 
 
05. Status satellietgroepen 
5.1 SG Reglementen. 
Komt samen op 30-01-20. 
 
5.2 SG Communicatie. 
Naast het mailadres sportraad@sint-niklaas.be zoals eerder besproken zal de website uit 
Lier voorgelegd worden aan dienst communicatie. Johan H legt datum vast.  
 
5.3 SG Events en sportforum. 
Reeds besproken in deze vergadering. 
 
5.4 SG Doelgroepen. 

• G-sport: schepen Buysrogge zal op vraag van de raad voor personen met een 
beperking toelichting geven over het zwembaddossier. 

• Senioren: Géry S wil een bijeenkomst organiseren om de mogelijkheden tot het 
gebruik van extra sportaccommodatie te bespreken. 

• Diversiteit: vraag van Johan H aan collega Els Cant wordt vervolgd. 
 
5.5 SG Ontwikkeling sport in de stad. 

• Valerie T vraagt op de site Puyenbeke i.v.m. de inplanting van het zwembad zoveel 
mogelijk rekening te houden met ruimte voor polyvalente velden voorzien van 
mobiele en multifunctionele sportinfrastructuur. Voor deze site en deze van De Witte 
Molen zal de SG een plan uittekenen tegen de zomer. 

• Schepen Buysrogge meldt dat rugbyclub Hamme met 110 leden gelimiteerd in 
Hamme en in concurrentie met de Dendermondse club geïnteresseerd is om te 
starten op Puyenbeke.  

• Harry DB licht het “kennisplatform Sport Vlaanderen” toe te consulteren via de 
website van Sport Vlaanderen. 

 
06. Terugblik 

• Academische hulde sportlaureaten 15-12-19, enkele bemerkingen: 
- Het interview met José De Cauwer was boeiend maar duurde te lang en was 

achteraan in de zaal niet verstaanbaar. Filip Schelfaut, voorzitter DIWI vindt 
wielrennen niet representatief voor de aanwezigen en vraagt zich af waarom 
de huldiging steeds in de examenperiode valt.   

- Eén weliswaar sterke kandidatuur volgens schepen Buysrogge voor de Prijs 
voor Sportverdienste is volgens Rik DH te weinig. Suggesties van de 
raadsleden: formule wijzigen? kandidaten zoeken door sportraadleden vanaf 
september? direct na afloop van de huldiging via communicatieambtenaar Jan 
Smet de laureaten bekendmaken via de pers? 

- Johan H herinnert aan de vraag van Andre Hoste, lid vorige sportraad voor 
een extra prijs voor beloftevolle jongere.  

• Uitreiking Sportersbelevenmeer-award Sport Vlaanderen 18-12-19: volgens Carine V 
behaalde Sint-Niklaas voor de 3de maal de “Sporters Beleven meer award”. Zij 
betreurt dat de G-sportdag “Ontdek De Ster” niet beloond werd met een speciale 
prijs.  
Dit is nochtans een uitzonderlijk initiatief dat beantwoordt aan de vraag van de jury 
die op zoek is naar acties/evenementen die opvallen en inspirerend kunnen werken 
naar andere sportdiensten toe. De speciale prijzen gingen daarentegen naar een 
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recreatieve hazentriatlon, een natuursportkamp, een fotowedstrijd op facebook enz… 
stuk voor stuk initiatieven die ook door Sint-Niklaas georganiseerd worden. 

• Waasland Cross 21-12-19 door Géry S: met 240 deelnemers en ± 3000 
toeschouwers kende dit evenement weerom een groot succes met goede kijkcijfers. 
Podia: elite: M. Van Der Poel, Q. Hermans, T. Pidcock - dames: S. Cant, A. Van 
Alphen, K. Vas- juniors: F. Richard Andrade, T. Van der Drift, G. Wang. 
Datum volgende Waaslandcross is nog een ? 

 
07. Jaarrekening sportraad 2019 
Voorgesteld door Johan H wordt goedgekeurd door de raad en zal voorgelegd worden aan 
het College van Burgemeester en Schepenen.  
 
08. Mededelingen, o.a. erkenning van sportverenigingen 

• Schrapping “Rakkers in bad” (vroegere GSF). 

• Pieter DB meldt dat de sporthal/evenementenhal met congresruimte die op De Ster 
op de locatie van het huidige kookpotje zal gebouwd worden ondersteuning zal 
bieden aan sporters uit Nieuwkerken. Er komt een behoefteonderzoek bij de huidige 
gebruikers en de inwoners van de stad Sint-Niklaas met de vraag naar 
indoorsportsuggesties. De zaal zal uitgerust worden met ledbelijning en mobiele 
sporttoestellen. 

 
09. ILV Burensportdienst Waasland kennisneming verslag 22-11-19 en 17-12-19. 
Verslag 14-01-20 door Carine V: voorbereiding algemene vergadering op 04-03-20 in 
Temse, 
33ste Ontdek de Ster op 30-04-20, 2de  Wase Kubb Cup op 30-08-20 in Zwijndrecht, 
aanpassing BSD G-sportbrochure, gemeentelijk en Sport Vlaanderen nieuws.  
 
10. Rondvraag 

• Rik DH vraagt of de verdeling van affiches via de stad bepaalde prioriteiten geniet? 
Deze voor de Nieuwjaarscorrida werden te laat gehangen en te vroeg weggehaald. 
Johan H vraagt na bij de dienst communicatie. 

• Schepen Buysrogge meldt dat de stad gedurende 4 jaar per jaar 50.000 EUR uittrekt 
voor de organisatie van een topsportevenement met als doel de stad te profileren als 
sportstad. Dit evenement hoeft niet aan de Grote Markt gerelateerd te zijn.  
Suggestiepunt sportgesprek? 
 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Carine Verleyen 


