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VERSLAG VERGADERING via Teams  
9 maart 2021 - 19u00. 

 
Aanwezig 

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

Driessche, Peter Van Lijsebetten, Maxine Vandorpe. 
• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Veerle Vermeulen, Johan Heirbaut, Carine Verleyen. 

 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder mevrouw Veerle Vermeulen, 
clustermanager cultuur en vrije tijd. 
 
01. Goedkeuring verslag vergadering 18-01-21 
Geen opmerkingen. 
 
02. Rekening sportraad 2020 
Overzicht opgemaakt door Johan wordt goedgekeurd. Toelichting rekeningen van Géry nog toe 
te voegen. 
Wat betreft storting eind 2020 uit het saldo van de subsidies: schepen Buysrogge herinnert aan 
het engagement om een initiatief zoals het Sportgesprek te nemen, van zodra dit weer mogelijk 
is. De vergadering bevestigt. 
 
03. Evaluatie alternatieve kampioenenhulde 2020 
Géry dankt alle betrokkenen bij de uitvoering en de satellietgroep communicatie voor de 
verspreiding van de berichtgeving. Peter VL bevestigt de goede samenwerking. 
Carine vult aan met de melding dat deze alternatieve hulde bij de collega’s van de 
Burensportdienst als een mooi initiatief werd onthaald.  
 
04. Sport- en recreatiepark Puyenbeke: stand van zaken 
Schepen Buysrogge licht toe: dankzij nauwgezette opvolging door de studiebureaus, de 
stuurgroep en de administratie kon de gemeenteraad van februari zich uitspreken over 
grondverwervingen, de gunningsleidraad voor het nieuwe zwembad (momenteel 4 mogelijke 
intekenaars) en het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de percelen die niet in recreatiezone 
gelegen zijn. Hij verwijst ook naar de ver gevorderde procedures bij de opmaak van het 
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mobiliteitseffectenrapport (MOBER), het rapport van het participatietraject en de uittekening 
van de ruimtelijke visie voor de algehele ontwikkeling van het park. 
Naar aanleiding van een meningsverschil over inzichten en informatie m.b.t. tot het voorstel 
voor het RUP, verlieten evenwel de oppositiepartijen de gemeenteraad vóór de stemming.  De 
meerderheidspartijen keurden de drie voorgelegde punten goed.  
Géry en Harry herinneren aan de “lentewandeling” in het kader van het participatietraject. 
Katty deelt mee dat de volgende stuurgroepvergadering zal plaatsvinden op 29 maart. 
 
Hierna volgt een ideeënronde met betrekking tot de invulling van de sport- en recreatiezone. 
Caro zal foto’s sturen van een 

- mini-outdoorfitness 
- padel ingebouwd in groene zone. 

Christophe suggereert naast padel 
- een Finse piste met variabele hoogte (cfr. Beveren) en verlichting 
- een hockeyterrein (maar geen vraag gekend bij schepen of sportdienst). 

Maxine denkt aan  
- een blotevoetenpad. 

Peter N heeft volgende voorstellen 
- een klimmuur 
- een beachvolleybalterrein 
- een outdoor minivoetbalterrein (L 25-42m x B 18-25m) 
- trial biking evt. in combinatie met bouldering. 

Pieter stelt voor 
- een beweegbank cfr. De Ster 
- een spot voor freerunning en/of obstacle run. 

 
Wat betreft padel deelt Pieter mee dat De Ster deze zomer nog 4 à 6 mobiele padelterreinen 
wenst aan te leggen. Naargelang het gebruik ervan de komende drie jaar, zou dit kunnen 
evolueren naar definitieve infrastructuur. 
Voor de schepen is het belangrijk dat de stad en de provincie hun strategie op mekaar en op die 
van privé-initiatiefnemers afstemmen bij de realisatie van padelterreinen.  
 
Nog andere aandachtspunten komen aan bod: 

- Maxine vraagt zich af op 300 parkeerplaatsen voldoende zullen zijn. De schepen 
verwijst naar de aanbeveling van het MOBER, dat o.a. uitging van 3 scenario’s voor de 
verwachte zwembadbezetting, nl. 300.000, 400.000 en 500.000 bezoekers op jaarbasis. 
Bovendien zal er, in overleg met de verschillende actoren op de site, voor worden 
gezorgd dat grote manifestaties niet gelijktijdig zullen plaatsvinden. 

- Harry en Peter VL beklemtonen het open en familiale karakter van de site. Voor de 
schepen moet er een goed evenwicht zijn tussen de clubgebonden en de niet-
clubgebonden sporten. 

- Géry vraagt of het terrein van FC Sint-Niklaas zal moeten worden verplaatst. Daarvoor, 
aldus de schepen, zijn de geplande Aquafinwerken met o.a. het open leggen van de 
Molenbeek, bepalend.  

 
05. Site Gerda/Pastoor Copstraat: visie college 
Johan deelt mee dat voor de herbestemming van deze site een project zal worden opgestart cfr. 
Puyenbeke, met een afgevaardigde van de sportraad in de stuurgroep. De schepen vult aan dat 
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het niet de bedoeling is om van de Gerdasite een klassiek stedelijk sportcentrum te maken, 
maar dat zal gezocht worden naar een privé-partner die mee wil investeren.  
 
Volgende suggesties en aandachtspunten worden alvast aangebracht: 
Chris 

- ontwikkeling Puyenbeke en Gerda op elkaar afstemmen: jeugdfaciliteiten eerder in 
Puyenbeke omwille van de meer centrale ligging, faciliteiten voor volwassenen eerder 
op Gerdasite 

- binding met de natuur behouden op Gerdasite. 
Rik en Pieter 

- geen parkeerinfrastructuur aanleggen, want grote parking van De Ster op 
wandelafstand. 

Peter N 
- parcours voor cyclocross, veldlopen, obstakel run 
- terrein voor rugby en/of frisbee 
- indoor: darts 
- boogschieten. 

Valérie 
- mountainbike parcours 
- ploegsporten eerder in Puyenbeke voorzien. 

 
Aan Pieter wordt voorgesteld om deel uit te maken van de stuurgroep. 
 
06. Berekeningsbasis werkingssubsidies 2021: visie college 
Schepen Buysrogge licht toe dat er binnen het college een consensus is om dit jaar de 
werkingssubsidies aan de verenigingen (sport, cultuur, jeugd, landbouw, …) toe te kennen op 
basis van het gemiddelde van de laatste drie jaar. Een concreet voorstel wordt aan de 
gemeenteraad van maart voorgelegd. De verenigingen kunnen immers door een verminderde 
werking tijdens het huidige jaar, weinig of geen relevante data opgeven voor de toekenning van 
subsidiepunten. Er zal worden rekening gehouden met clubs die niet driemaal werden 
gesubsidieerd of die pas recent in aanmerking kwamen voor hun eerste subsidie.  
Johan stelt voor om het resultaat van de berekening voor te leggen aan de subsidiecommissie 
alvorens naar het college te brengen. 
De sportraad geeft gunstig advies. 
 
07. Satellietgroepen 
07.1 “Sportontwikkeling in de stad” 
Valérie rapporteert dat de contactpersoon van AZ Nikolaas positief staat tegenover het traject 
van de loopomloop wijk De Witte Molen over diens domein, mits een kleine aanpassing.  
 
07.2 “Communicatie”  
Peter N zal de info over trage wegen nog toevoegen aan de communicatie op de 
facebookpagina. 
 
07.3 “Reglementen” 
Johan is bezig met het tekstueel uitschrijven van het akkoord over de aanpassingen aan de 
subsidiereglementen. Nadien zullen deze teksten nog worden afgetoetst aan de aanbevelingen 
vanuit de stuurgroep masterplan digitalisering, werkzaam voor de stad. 
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Géry kondigt aan dat de SG zich nog zal buigen over de reglementen voor de 
kampioenenvieringen en voor de eregalerij van sportlaureaten. Daarvoor zal Katty de SG 
vervoegen. 
 
08. Vraag aan Schepen Buysrogge 
Rik Dhollander meldt dat Turnkring Jong en Blij op zoek is naar bijkomende accommodatie voor 
haar activiteiten. Schepen Buysrogge meent dat de sporthal die De Ster gaat bouwen een 
oplossing zou kunnen bieden. Hij zal dit laten communiceren aan de turnclub. 
 
09. Planning Het Sportgesprek en De Sportquiz 
Géry wil hiervoor wachten op de evolutie van de huidige coronacrisis. 
 
10. ILV Burensportdienst Waasland 
De leden hebben kennis genomen van het laatste verslag. 
 
11. Mededelingen en rondvraag 

• Carine brengt de vergadering op de hoogte van de stand van zaken i.v.m. 
- de ‘loopbanen’ Puitvoet: parcours 2 en 5km zijn goedgekeurd door Sport Vlaanderen, 
worden vermoedelijk nog dit voorjaar geopend, zullen door middel van een ‘start to 
run’-initiatief in samenwerking met de plaatselijke bedrijven gepromoot worden. 
- de campagne ’10.000 stappen’: wordt dit jaar opgestart. 

• Peter VL vraagt of de sportwereld globaal initiatieven neemt ter bestrijding van 
discriminatie en racisme. Johan verwijst naar een grotere bewustwording, maar dat de 
sportfederaties vooral moeten focussen op preventie en omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag in de clubs. 

• Pieter vraagt aan elk lid om te reflecteren over zijn/haar rol in de sportraad en om dat in 
een volgende vergadering te delen. 

 
Voorzitter Géry wenst in de volgende vergadering te bespreken op welke manier de 
verkiesbaarstelling van één derde van de leden zal gebeuren.  
Daarna dankt hij iedereen voor deelname en sluit hij de vergadering. 
 
 
 
Johan Heirbaut 

 
 


