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VERSLAG VERGADERING via Teams  
8 juni 2021 - 19u00. 

 
Aanwezig 

• Dagelijks bestuur: Géry Smet, Pieter Debaets. 
• Leden: Caro Buyse, Rik Dhollander, Peter Nees, Peter Van Lijsebetten, Maxine Vandorpe, Katty 

Van Driessche. 
• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut. 
• Verontschuldigd: Harry De Beleyr, Valérie Tack, Christophe De Grande, Chris Picavet, Carine 

Verleyen. 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en vermeldt de verontschuldigden.  
 
01. Goedkeuring verslag vergadering 03-05-21 
Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
 
02. Sportkringpark: status 

• Géry: de adviesnota van de sportraad werd integraal verwerkt in het bestek. 
• Schepen: het college heeft bestek op 07-06 principieel goedgekeurd en vraagt nu 

advies. 
• Géry vraagt het standpunt van de leden ivm de voorziening van beachsportterreinen 

(volley, tennis, voetbal). Pro: Populaire, attractieve sporten. Contra: terreinen moeten 
afgeschermd worden en regelmatig onderhouden, verhuren tegen betaling zoals de 
terreinen aan De Mispelaer ligt moeilijk in een vrij toegankelijk sportpark.  
Conclusie: geen voorkeur voor beachsportterreinen, wel te onderzoeken voor het 
buitenterrein achter De Klavers, dat deels wordt heraangelegd. De vergadering volgt het 
voorstel van Pieter om een type omnisportterrein te overwegen, dat hij terugvond op 
internet.  

• Sportraad geeft gunstig advies bij het bestek. 
 
03. Site Pastoor Copstraat: status 
Pieter rapporteert uit de vergadering van de stuurgroep. Hij toont het voorstel om het zuidelijke 
deel (apart voetbalterrein) te herbebossen en in te richten met een single track voor 
mountainbike in combinatie met andere bossen van de stad. De vergadering is enthousiast. 
De visie om het noordelijke deel in te richten voor avontuurlijke, natuurgebonden sporten zal 
worden gevolgd en verder onderzocht.  
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De sportraad geeft geen prioriteit aan de aanleg van padelterreinen. Het behoud van minstens 1 
groot sportterrein in natuurgras, is geen must. 
 
04. Werkingssubsidies 2021 aan sportclubs: status 
Johan verwijst naar de mail met de berekeningstabellen en aandachtspunten die vandaag naar 
de leden van de sportraad is verstuurd. Zonder bijkomende opmerkingen zal dit later deze 
maand aan het college worden voorgelegd ter goedkeuring. 
 
05. Planning groot sportevenement: status 
Schepen: gevorderde bespreking met organisator BK Breaking in voorjaar 2022 in ‘t Bau-huis.  
Mogelijk ook het VK in dit najaar.  De volgende optie is om de Waasland Cross op te schalen 
tegen 2024. Probleem is echter de gelimiteerde samenwerking met de provincie, vermits deze 
aangeeft geen sportevenementen meer actief te kunnen ondersteunen.  
Géry: bereid om over optie opschaling Waasland Cross mee te onderhandelen. 
 
06. Loopbanen Puitvoet: status 
De opening vindt plaats op dinsdag 29-06 in aanwezigheid met minister van sport, Ben Weyts.  
Goede samenwerking met bedrijvenvereniging Bepasin. 
 
07. Campagne 10.000 stappen: status 
Johan: materiaal voor signalisatie in straatbeeld is besteld.  
 
08. Kalendervergaderingen sportcentra 2021-2022: verslag 
Johan: alle vergaderingen met de clubs van de vier sportcentra vonden voor het eerst digitaal 
plaats. Vlot verlopen, goede opkomst. Geen discussiepunten. 
 
09. Satellietgroepen 

• SG Reglementen 
Géry: SG bespreekt op 15-06 de reglementen kampioenenvieringen en Eregalerij. 

• Voetbaloverlegcomité 
Géry: Jean-Pierre Van Den Kerkhove gaf ontslag wegens gezondheidsredenen. Géry heeft 
samen met de schepen een geschenk gegeven ten huize van JP. Op de vergadering van 
18-05 heeft Jurgen De Bondt (Sinaai Girls) het voorzitterschap aangenomen voor 2-tal 
jaar. Het jeugdzomertornooi zal plaatsvinden tussen 23 en 26-08.  
Schepen: Jurgen zal de mogelijkheden verkennen naar meer samenwerking tussen de 
clubs onderling. 

• SG Communicatie 
Op de facebookpagina zijn op Maxine na alle leden voorgesteld.  

 
10. Het Sportgesprek 15-10-21, De Klavers: voorbereiding 
Een werkgroep zal voorbereiden op 22-06 om 19.30 uur. Nemen alleszins deel: Géry, Caro, 
Katty, Maxine en Johan. 
 
11. Planning verkiesbaarstelling één derde van de sportraad 
Géry: uit de bevraging van de leden blijkt 

• Ontslagnemend: Valérie 
• Ontslagnemend en herkiesbaar: Géry, Harry, Chris, Christophe, Rik 
• Blijvend lid: Peter N, Peter VL, Katty, Caro, Maxine, Pieter.  

De leden die lid wensen te blijven formuleren hun argumenten. 
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Aan Johan wordt gevraagd de kiesprocedure in het najaar in werking te zetten. 
De schepen dankt iedereen voor zijn/haar engagement. 
 
12. ILV Burensportdienst Waasland: kennisneming verslag technische commissie 18-05 
Kennis genomen. 
 
13. Mededeling 
The BMX-Stars heeft bevestigd dat de aanleg van het BMX-terrein aan Puyenbeke 
(Sportkringpark) zal aanvangen na de zomer. 
 
14. Rondvraag 

• Peter N informeert of het zou toegestaan zijn dat zijn partner – samen met hem – lid 
zou worden van de sportraad, indien verkozen. Er is geen reglement dat bepaalt dat dit 
niet zou mogen. 

• Maxine meldt dat een tai chi-groep op zoek is naar een geschikte oefenruimte. Zal 
gevraagd worden om contact te nemen met de sportdienst. 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Johan Heirbaut 


