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VERSLAG VERGADERING via Teams  
8 december 2020 - 19u00. 

 
Aanwezig 

• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Harry De Beleyr, Pieter Debaets, Valérie Tack. 
• Leden: Rik Dhollander, Peter Nees, Chris Picavet, Katty Van Driessche,  

Peter Van Lijsebetten, Christophe De Grande, Maxine Vandorpe. 
• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 
• Verontschuldigd: Caro Buyse. 

 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. 
 
 
01. Notulen vergadering van 03-11-2020 
Notulen goedgekeurd. 
Rik DH vraagt naar aanleiding van het stadsgesprek of er in de Hoge Bokstraat aanpassingen 
voorzien zijn om de verkeerstoename vanuit de Plezantstraat op te vangen. Volgens schepen 
Buysrogge worden, los van het project Puyenbeke, in de toekomst daar de fiets- en voetpaden 
heraangelegd. Volgens de voorzitter is de Hoge Bokstraat nu al een stuk veiliger door de 
aanwezige trajectcontrole. 
 
02. Coronacrisis: stand van zaken in de sport 
Johan H deelt mee dat er stilaan terug bezetting komt in de stedelijke sportcentra (o.a. door 
scholen) omdat jongeren -12 jaar terug indoor mogen sporten. In sporthal De Witte Molen is dat 
vooral in de dojo en de turnhal. In de deelgemeenten is de bezetting nog laag. Kleedkamers en 
douches mogen niet gebruikt worden.  
Sinbad is terug open. De zwemlessen gegeven door het sportpromotieteam/redders zijn 
opnieuw gestart.  
Het sportpromotieteam geeft nog steeds online BBB- en gymlessen voor volwassenen. 
Sommige zaalwachters/redders worden ingezet in de bib of aan het skatepark.  
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03. Subsidies 2020: verdeling 
03.1 Het CBS keurde na finaal fiat van de subsidiecommissie, de verdeling goed van de 
werkingssubsidies voor de erkende sportclubs 2020. Deze bestaan uit (1) subsidies voor 
kwaliteitsvolle sportverenigingen en (2) subsidies voor de verbetering van de jeugdopleiding.  
In totaal gaat het over € 163.000 (€ 66.250 + € 96.750). De verdelingstabellen werden naar de 
leden doorgemaild.  
Deze bedragen worden verdubbeld met middelen uit het Vlaams noodfonds.  
De betaling gebeurt normaliter nog voor het einde van het jaar. De sportraad gaat akkoord.  
03.2 Schepen Buysrogge meldt dat het CBS beslist heeft om het algemeen saldo van  
€ 9.897,06 (subsidies manifestaties+ infrastructuur) ter beschikking te stellen van de sportraad. 
Dit bedrag kan aangewend worden in 2021 voor o.a. de organisatie van het stadsgesprek.  
03.3 Ook de definitieve subsidies voor de sportinfrastructuurprojecten 2020 van 6 clubs werden 
goedgekeurd samen goed voor € 26.008. 
 
04. Subsidies sportinfrastructuurprojecten 2021:  
Met de vernieuwde subsidiereglementen (tegen 1 juli 2021) zal er meer ruimte komen voor 
infrastructuurprojecten en iets minder voor manifestaties. Op dit moment wordt uiteraard het 
huidige reglement nog toegepast.  
De meerkost van 2 projecten 2020 (verlichtingsinstallatie White Boys en een gewijzigd project 
VOS Reynaert nl. verlichting hoofdterrein) wordt door de commissie meegenomen naar 2021. 
 
05. Aanvraag voor erkenning  
Gunstig advies voor Lionheart Jiu-Jitsu Academy en Fighters Academy (aangesloten bij 2 
Vlaamse sportfederaties). 
 
06. Project sport- en recreatiepark Puyenbeke:  
06.1 Verslag stuurgroep 13-11 door Harry DB: 
- Praktische afspraken stadsgesprek: inleidend filmpje met overzicht stand van zaken 
participatietraject (zwembad – sport- en recreatiepark – mobiliteit) + mogelijkheid tot 
vraagstelling. 
- Verslagen bilaterale gesprekken met clubs die nu werkzaam zijn in Sinbad (STW, Wase 
Waterpolo, DIWI) en Puyenbeke (WBA Foxes, FC Sint-Niklaas). Deze vormen een belangrijke 
input voor de gunningsleidraad.   
- Deze gunningsleidraad zal uit 2 delen bestaan: een programma van eisen en een technisch 
gedeelte over het gebouw. Het programma van eisen is op 12 november een eerste keer 
besproken in een technische werkgroep. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen harde 
eisen/aandachtspunten en bezorgdheden. Op de twee volgende stuurgroepen zal de 
voorbereiding van de technische werkgroep uitgebreid aan komen.  
- De DBFMO-procedure voor het zwembad wordt niet uitgebreid met de inrichting van het park 
(ook niet de paviljoenen). Dit wordt desgevallend in het voorjaar voorbereid en opgestart als 
afzonderlijke procedure. 
- Grondverwervingen: keuze verdere aanpak tegen januari 2021. 
 
Volgens schepen Buysrogge is het de bedoeling om ten laatste tegen januari 2021 het 
eindresultaat te kennen over de grondverwerving, de mobiliteitsstudie, de ruimtelijke studie en 
het hele participatietraject. Toelichting in de sportraad volgt. 
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Deze resultaten zullen in februari 2021 meegenomen worden in de gunningsleidraad. Dit is de 
formele opstart van de procedure nl. het bestek dat naar de gemeenteraad gaat. 

Pieter DB las in een krantenartikel de aanvraag van een school om zich op de site Puyenbeke te 
huisvesten. Volgens schepen Buysrogge zal ter hoogte van de Kleibeek (het gebied tussen 
Aquafin en de Wima met openbaar karakter) een school komen maar niet op de site Puyenbeke. 
 
06.2 Verslag stadsgesprek 18-11 door Harry DB: 165 deelnemers verdeeld over 4 sessies 
bespraken de thema’s over het zwembad, het park en de mobiliteit.  
Inhoudelijk werd het volgende besproken: invulling zwembad (50m bad, recreatief gedeelte met 
glijbanen, buitenzwembad) en flankerend programma (vergaderzalen, seniorenaanbod,  
multifunctioneel gebruik terreinen, cafetaria, groenaanleg, democratische prijzen…).  
De aanpak rond mobiliteit kan volgens Harry DB een algemene oplossing bieden voor de 
huidige verkeersproblemen in de omgeving. De voorzitter wijst op de complexiteit van dit 
probleem. Hij zal het verslag digitaal doorsturen naar de leden. 
 
Aanvulling schepen Buysrogge: ondanks de coronamaatregelen wordt het participatietraject 
verder gezet. Meer dan 800 mensen namen deel aan de online bevraging en meer dan 1200 
enquêtes werden ingevuld. De conclusies van het stadsgesprek worden via flyers/folders  
verspreid in de buurt waarbij de mogelijkheid wordt geboden om opmerkingen/aanvullingen 
telefonisch door te geven tot half december. Deze zullen meegenomen worden in het 
eindrapport van het participatietraject. 
 
06.3 stand van zaken naamgeving door schepen Buysrogge: de gemeenteraad ging akkoord met 
de benaming ‘De Watermolen’ voor het nieuwe zwembad maar voor ‘Sportkringpark’ moet nog 
een uitgebreider traject doorlopen worden voor de beslissing kan vallen. Het advies van de 
sportraad wordt meegenomen in de verdere beslissingsprocedure.  
 
07. Toekomst site FC Gerda 
Het faillissement is volgens schepen Buysrogge definitief, er is geen verzetsprocedure 
ingediend. Deze site van het OCMW komt in handen van de stad die in de nabije toekomst een 
beslissing moet nemen welke richting ze ermee wil uitgaan. Er is interesse vanuit verschillende 
hoeken zoals voetbalclubs (voornamelijk Walivo) maar ook initiatiefnemers om padelterreinen 
(in groot Sint-Niklaas) aan te leggen. Daarnaast moet er beslist worden of het derde veld aan de 
overkant van de weg al dan niet bosgebied blijft.  
In het stadsbudget 2021 was € 70.000 voorzien voor FC Gerda voor de renovatie van het 
sanitaire blok.  Deze middelen komen nu vrij voor investering aan de infrastructuur. 
Suggesties vanuit de raad zijn welkom en zullen meegenomen worden in de verdere 
besluitvorming. 
Rik DH vraagt of de kantine nog ok is. Mits enkele aanpassingen is deze volgens schepen 
Buysrogge bruikbaar maar het sanitaire blok is in dramatische toestand. 
Nog volgens Rik DH zullen geïnteresseerden in padel zowel terreinen, kleedkamers als een 
kantine vragen. Hij pleit voor behoud van publiektoegankelijk recreatie/bosgebied en geen 
privaatterrein. 
Pieter DB werd reeds bevraagd door drie instanties om te investeren op De Ster in 
padelinfrastructuur (zonder kantine) op een terrein van ongeveer 2000 m². Hij merkt op dat we 
moeten opletten voor een overaanbod op kleine afstand. 
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Volgens schepen Buysrogge heeft het CBS beslist om in de toekomstige concessie van 
sportcentrum Ter Beke te Sinaai  (huidige concessie verloopt in juni 2021) de mogelijkheid te 
bieden om zelf 3 à 4 padelterreinen aan te leggen en uit te baten. De mogelijke aanleg van 
padel op Puyenbeke zal nog wat tijd in beslag nemen en de padelmogelijkheden op de Gerda 
site moet in overleg met provinciaal domein de Ster gebeuren. 
Valérie T vraagt zich af of padel op de Gerda site kan gecombineerd worden met andere 
sporten. Is mogelijk volgens schepen Buysrogge zelfs met een gedeelte bos zoals Rik DH vraagt.  
De raad vindt dat padel laagdrempeliger is dan tennis en een opening laat voor niet leden van 
tennisclubs.  
Volgens Johan H heeft Beveren reeds indoor padelterreinen en moet Sint-Niklaas zich goed 
voorbereiden op de invulling van de Gerda site.  
 
08. Satellietgroepen 
De voorzitter verwijst naar de lijst speciale manifestaties opgemaakt door Chris P en Caro B. 
Volgens schepen Buysrogge is het nog te vroeg om concreet in detail te gaan maar BK breaking 
is een mogelijkheid. Ook de wielersport zal afgetoetst worden. Urban trail zoals Rik DH 
aangeeft is geen topsportmanifestatie en werd vorig jaar al georganiseerd in het kader van de 
‘Dag van de Sint’. 
 
08.1 SG Reglementen  
Geen besprekingen geweest. 
 
08.2 SG Communicatie 
Geen besprekingen geweest. Er wordt verder gewerkt aan de portretten van de sportraadleden.  
Carine V stuurde linken van fiets-/loop- en wandelroutes in de stad en deelgemeenten door 
naar Peter N. Deze zal ze op FB plaatsen. 
Pieter DB stelt voor om platforms zoals strava eveneens op FB te plaatsen. 
 
08.3 SG Ontwikkeling sport in de stadskern - stavaza loopprojecten i.s.m. Sport Vlaanderen. 
Wijk- en stadsomloop Witte Molen door Carine V:  Jan Verheyden en Davy Baetens (dienst 
plannen en ontwikkeling) verwachten geen problemen voor de doorloop van het stadspark (is 
beschermd gebied en zal voorgelegd worden aan dienst erfgoed). In het bosje van het OCMW 
kunnen paden die momenteel iets noordelijker liggen dan deze voorzien op het plan gebruikt 
worden. Deze worden volgens Pieter DB te veel gebruikt door wandelaars. 
De doorsteek langs de parking van het ziekenhuis wordt binnenkort besproken met facilitair 
directeur De Neve.  
 
09. Hulde sportlaureaten 2020 
09.1 Zoals gevraagd heeft het sportpromotieteam samen met de collega’s van de 
administratieve cel volgend voorstel uitgewerkt voor de viering van alle kampioenen:  

- Felicitatiefilmpje via Teams ingesproken door schepen en voorzitter sportraad.  
- Felicitatiekaart voor alle kampioenen. 
- Handdoek voor alle kampioenen die afgehaald of thuisbezorgd worden. 
- Bekendmaking via FB.  
- Perscommuniqué. 
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Maxine VD stelt voor om met assistentie van sportraadleden de handdoeken/felicitatiekaart 
thuis te bezorgen en de overhandiging vast te leggen via foto/filmpje met bekendmaking via 
FB. 
 
09.2 Prijs voor Sportverdienste/Sportprestatie: 
De voorzitter stelt voor om de ‘Prijs voor Sportverdienste’ in dit coronajaar toe te kennen aan 
alle vrijwilligers die in de diverse sportclubs actief zijn. Misschien ook met een felicitatiekaart 
aan het adres van de sportclubs. Hiermee wordt elke medewerker (niet sporter) van de 
sportclubs bereikt (bestuursleden, vrijwilligers, kuisploeg, terreinverantwoordelijken enz…). 
Voorstel wordt door de raad goedgekeurd. 
Voor de ‘Prijs voor Sportprestatie’ werden de kandidaturen niet opgevraagd zoals andere jaren 
en zijn ze bijgevolg dus niet gekend. Nina Lauwaert zou bijvoorbeeld een goede kandidate zijn 
maar de kans bestaat dat er enerzijds atleten met een betere prestatie over het hoofd gezien 
worden en anderzijds kregen niet alle atleten de kans zich te kwalificiëren wegens afgelasting 
van wedstrijden/kampioenschappen.  
 
10. ILV Burensportdienst Waasland: kennisneming verslag van 17-11-2020. 
 
11. Mededelingen en rondvraag 
11.1 Carine V geeft mee dat de sportdienst na goedkeuring van CBS zal intekenen voor het 
project ‘10.000 stappen 2.0’: een 4-jarig project waarbij de Sint-Niklazenaren aangespoord 
worden 10.000 stappen te zetten per dag om gezond en fit te blijven. 
De voorzitter raadt aan om de websites van wandelclubs de Reynaertstappers en de Lachende 
klomp te raadplegen als mogelijke wandelroutes. 
11.2 via Peter VL vraagt de Populierenwijk onderhoud van het lokaal basketveldje.  
De asfaltlaag is in slechte staat en er is geen afrastering. Carine V zal dit melden aan de 
jeugddienst die daar instaat voor het onderhoud.  
11.3 Pieter DB werd bevraagd door de Sint Niklase Biljartclub voor accommodatie op de Ster 
hetgeen helaas niet mogelijk is. Schepen Buysrogge meldt dat de stad een oplossing zoekt voor 
de huisvestingsproblemen van deze club en eveneens van toneelvereniging Tijl . 
 
 
 
De voorzitter wenst Johan H het allerbeste met zijn medische ingreep en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
Carine Verleyen 


