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VERSLAG VERGADERING via Teams  
18 januari 2021 - 19u00. 

 
Aanwezig 

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

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

 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. 
 
01. Goedkeuring vorig verslag 08-12-20 
Geen opmerkingen. 
 
De voorzitter meldt dat de vraag naar avontuurlijke speel- en sporttoestellen (sport hubs) op het 
Westerplein en de renovatie van het basketbalterreintje Fabiolapark is opgenomen in de 
planning dienst jeugd. Volgens Valérie T wordt een advies uitgewerkt door satellietgroep 
‘Sportontwikkeling in de stad’ om sporthubs te voorzien in verschillende stadswijken.  
 
02. Coronacrisis: heropstart sportactiviteiten 
Carine V deelt mee dat er stilaan terug meer bezetting komt in de stedelijke sportcentra.  
In sporthal De Witte Molen naast de scholen overdag ook sportclubs ’s avonds en in het 
weekend. In De Mispelaer is er alvast meer avondbezetting maar in De Klavers en Ter Beke is 
deze nog laag.  
Schepen Buysrogge vult aan dat geïnspireerd vanuit de cultuursector het CBS beslist heeft om 
grotere publieksactiviteiten indoor in stedelijke infrastructuur tot eind maart (tot aan de 
paasvakantie) niet meer toe te laten. Ook Ontdek De Ster 2021 werd onlangs door de 
Burensportdienst Waasland afgelast. Als alternatief wordt een fotozoektocht opgemaakt op 
maat van de instellingen/scholen. 
 
03. Inspraak sportraad naar stadsbestuur 
De voorzitter vraagt informatie aan schepen Buysrogge over twee persberichten nl “Steeds meer 
details over nieuw sportcomplex op Puyenbeke” en “Stad maakt 25.000 EUR vrij voor nieuwe 
fitnesstoestellen voor buiten”. De voorzitter vraagt zich af waarom de sportraad als adviserend 
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orgaan niet op de hoogte was gesteld.  
Schepen Buysrogge repliceert dat hij de pers niet gecontacteerd heeft en dat ook hij verrast was 
door deze berichten.  

a. Het ontwerpbestek van Puyenbeke waarmee men de gunningsprocedure wil doorlopen 
is besproken in de stuurgroep en doorgestuurd naar de betrokken zwemclubs met als 
doel hierover nog bemerkingen te kunnen meegeven. De journalist in kwestie beschikte 
over dit ontwerpbestek via een anonieme bron.  

b. De buitenfitness op de site Ter Beke is op basis van de budgetbespreking in de 
gemeenteraadscommissie besproken waar de bewuste journalist aanwezig was. In de 
meerjarenplanning 2019 voorgesteld aan de sportraad was reeds 25.000 EUR voorzien 
voor de realisatie van de buitenfitness op Ter Beke. Door afwezigheid van de beheerder 
kon dit dossier niet uitgewerkt worden in 2020 en wordt het voorzien in 2021. 

c. Een ander persartikel over “Padel in Sint-Niklaas” werd in dezelfde 
gemeenteraadcommissie besproken. De padelmogelijkheden in Sint-Niklaas worden 
momenteel afgetoetst.  

 
Rik DH verwijst naar een krantenartikel waarin de heer Freddy Willockx een negatieve 
benadering uit t.o.v. het project Puyenbeke. Rik DH vraagt zich af of hierop een reactie van 
schepen Buysrogge moet komen? De schepen vindt het belangrijker om een gunstig 
eindresultaat te behalen dan in confrontatie te gaan met de heer Willockx. 
 
04. Betrokkenheid van de leden in de sportraad: 
04.1 De sportraadgroep werkt heel goed meldt de voorzitter maar het dagelijks bestuur stelt dat 
enkele leden te weinig inbreng hebben. De voorzitter vraagt om ideeën te opperen ofwel in de 
vergadering zelf of via mail. Hij vraagt tevens om in een Teamsvergadering zoveel mogelijk in 
beeld te blijven. Een hele tijd uit beeld gaan werkt frustrerend en is onrespectvol. 
04.2 Harry DB kreeg signalen dat sommige sportclubs zich wat minder gesteund voelen door de 
nieuwe samenstelling van de sportraad en geen klankbord meer vinden naar de stad toe.  
Volgens Caro B komt dit door corona en het feit dat het sportgesprek niet kon plaatsvinden.  
De toegankelijkheid naar de sportclubs zal volgens haar verbeteren door de voorstelling van de 
leden via fb. 
04.3 Chris P deelt het voorstel van Harry DB om enkele sportclubambassadeurs in de sportraad 
af te vaardigen niet omdat hij dan een terugkeer vreest naar het oude stramien waarbij de 
sportraad onbewust zijn onafhankelijkheid zou verliezen. 
04.4 Uit het dagelijks bestuur komt ook het idee om tijdsbesparend te werken en minder 
terugkerende punten te agenderen o.a. uit de commissies. Men geeft er de voorkeur aan om te 
debatteren rond bepaalde thema’s.  
Peter VL meent dat de verslaggever van een bepaald punt doorgegeven via mail indien nodig 
zijn/haar inbreng kan toelichten op de vergadering.  
04.5 Harry DB vraagt zich af of de werking van de sportraad voldoet aan de verwachtingen van 
de leden. Moeten er zaken anders ingevuld worden?  
Ideeën hieromtrent kunnen via mail doorgestuurd worden naar de voorzitter.  
 
05. Sport- en recreatiepark Puyenbeke:  
Stavaza Project Puyenbeke wordt via ppt toegelicht door Jan Caluwé, beheerder Sinbad. 
De juiste datum van de lentewandeling op de site zal hij doorsturen naar Carine V. 
De voorzitter vraagt aan de leden tegen volgende vergadering suggesties voor het uitbouwen 
van het recreatief gedeelte. 
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06.Toekomst site FC Gerda 
Schepen Buysrogge meldt dat er overlegd is met verschillende diensten en dat in de schoot van 
de administratie een voorstel van beslissing in voorbereiding is. Dat is nog niet kant en klaar. 
De ideeën die er nu zijn is dat voor het gedeelte met het A-+ B-terrein/kantine/sanitair een 
structurele oplossing gezocht moet worden waarbij het sanitair blok volgens de technici moet 
gesloopt worden en de algemene staat van de kantine moet onderzocht worden maar waarbij 
het toekomstgericht misschien beter is om deze ook af te breken. 
Voor het voetbalterreintje aan de andere zijde van de weg is de basisidee om dit gebied te 
herbestemmen als bebosbaar (functie nog nader in te vullen).  
Daarnaast moet bekeken worden welke functies sportgericht op beide terreinen kunnen 
ingevuld worden (padel? jeugdsport? andere? via aanbesteding?). 
Alles moet nog verfijnd worden de komende weken maar sportgerelateerde ideeën vanuit de 
sportraad zijn zeker welkom en zullen meegenomen worden in de verdere besluitvorming. 
 
Bedenkingen vanuit de raad: 

- Valérie T vraagt in functie van het dagelijks bestuur of het niet opportuun is dat de stad 
in deze moeilijke financiële coronatijden op korte termijn iets moois laat realiseren door 
een privé investeerder. 

- Harry DB vult aan dat een financiële samenwerking tussen stad en privé wenselijk is 
waarbij Valérie T een concessie vooropstelt. 

- Géry S pleit voor een padelinfrastructuur (naast deze van Sinaai) in de stad op de site 
Puyenbeke. 
 

Schepen Buysrogge vindt dat er aangezien de vele aanvragen voor padelrealisaties vooral niet 
marktverstorend mag gewerkt worden en dat de verschillende sites tegenover elkaar moeten 
afgewogen worden. Hij vraagt de sportraad sportieve behoeften/suggesties voor o.a. site FC 
Gerda door te geven.  
Peter VL vraagt zich af of een tijdelijke huisvesting op site FC Gerda mogelijk is voor clubs die 
in de nabije toekomst niet meer op Puyenbeke terecht kunnen. Schepen Buysrogge die reeds 
overleg had met de Sint-Niklase Biljartclub en toneelvereniging Tijl is bezig een oplossing te 
zoeken. Site FC Gerda is echter niet de meest ideale site voor beide clubs. 
 
07. Satelietgroepen: 
07.1 “Sportontwikkeling in de stad”: Valérie T en Pieter DB hadden samen met Carine V een 
gesprek met directie en veiligheidsverantwoordelijke van AZ Nikolaas i.v.m. de doorsteek van de 
stads-en wijkomloop over de parking van het ziekenhuis. De vraag werd positief onthaald en er 
volgt een voorstel door de ziekenhuisafgevaardigden. 
 
07.2 “Communicatie” door Peter VL: op de fb pagina werd de link “trage wegen” toegevoegd.  
Daarnaast werd de voorzitter geportretteerd. Andere ledenportretten zullen twee wekelijks 
gepubliceerd worden. Chris P vindt een goede timing van publicatie belangrijk. Hij stelt dat na 
een themavergadering de opinie van de Sint-Niklazenaar via fb kan gevraagd worden als een 
soort van participatie. 
 
08. Alternatief hulde sportlaureaten 2020: stavaza 
De laureaten krijgen via mail de felicitatiefilmpjes ingesproken door schepen Buysrogge en de 
voorzitter. De felicitatiekaart met handdoek wordt thuisbezorgd door enkele sportraadleden en 
dit moment wordt vastgelegd op film/foto voor de fb pagina van de sportraad. 
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De voorzitter heeft de intentie samen met schepen Buysrogge als persmoment het pakket te 
overhandigen aan een laureaat met een bijzondere prestatie (Shanyl De Schoesitter woont 
echter te ver).   
De ‘Prijs voor Sportverdienste’ toegekend aan alle vrijwilligers van alle sportclubs krijgen een  
een felicitatiekaart via de sportclubafgevaardigde. 
 
09. Adviesnota uitlenen materiaal – beoordeling CBS 
Schepen Buysrogge vindt het ideaal dat de uitleendienst van de provincie (elektrisch materiaal) 
voortaan in het Techniekhuis gehuisvest is samen met de uitleendienst feestmateriaal van de 
stad . Hij meldt dat het CBS gunstig advies heeft gegeven om voor activiteiten van gewone 
sportclubs 100% aan te rekenen en voor deze met jeugdwerking 50%. In het aanvraagformulier 
zal duidelijk dat onderscheid aangegeven worden. Er zal een checkup gebeuren via de 
verenigingen die een subsidieaanvraag indienden in het kader van hun kwaliteitsvolle 
jeugdwerking. 
 
10. Wijziging statuut verenigingswerk kennisneming via mail. 
 
11. ILV Burensportdienst Waasland kennisneming verslag 19-01-21. 
 
 
De voorzitter vraagt themapunten in te brengen tegen volgende vergadering rond het recreatief 
gedeelte Puyenbeke en site De Gerda.  
Daarna sluit hij de vergadering. 
 
 
 
Carine Verleyen 


