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VERSLAG VERGADERING 

3 mei 2022 

 

Aanwezig 

• Leden: Peter Van Lijsebetten, Katty Van Driessche, Maxine Vandorpe, Pieter Debaets, Christophe 

De Grande, Peter Nees, Jean-Pierre Pannecoucke, Chris Picavet, Gert Van Broeck, Gerben Van De 

Voorde, Elke Van Haver. 

• Stadsbestuur: Peter Buysrogge, Johan Heirbaut. 

• Verontschuldigd: Caro Buyse, Carine Verleyen. 

 

 

01. Goedkeuring notulen vergaderingen 08-03-2022 en 22-03-2022 

Goedgekeurd. 

 

02. Sportkringpark en zwembad De Watermolen: status 

Katty brengt verslag uit de stuurgroep, o.a. over de inzet van riothermie, de archeologische 

vondsten, kleine, functionele aanpassingen aan het ontwerp van het zwembad. 

Peter VL bevestigt dat in het voorontwerp voor het Sportkringpark rekening is gehouden met de 

input van de sportraad. Een voorziening voor fierljeppen bleek niet mogelijk.  

Pieter vraagt aandacht voor verlichting op de sportterreintjes. 

De volgende samenkomst van de stuurgroep is gepland op 6 mei. Pieter zal ook aanwezig zijn. 

 

03. Site Pastoor Copstraat 

Pieter deelt mee dat de volgende vergadering van de stuurgroep eveneens op 6 mei zal zijn. 

Momenteel is er groen licht om het mountainbiketraject voor het zuidelijk deel verder uit te 

werken, terwijl de ontwikkeling van het noordelijk deel on hold staat.  

De sportraad vraagt wel zekerheid over het behoud van de bestemming voor sport en recreatie.  

Een aparte themavergadering over deze site is een optie.  

 

04. Beleidsplan evenementen 

De leden ontvingen dit beleidsplan en hadden de gelegenheid om het door te nemen.  

Schepen Buysrogge verwijst in dit verband naar de organisatie van het BK Breaking op 21 mei 

in ’t Bau-huis, wat past in de visie rond het jongerenaanbod. Tevens kondigt hij aan dat er op 31 

mei een onderhoud gepland is met Christophe Impens van Golazo ivm de Benelux Tour. 

Chris lanceert het idee om in te zetten op gravel bike wedstrijden. Mocht er een EK veldrijden 

mogelijk zijn, dan zou een Europees gebeuren in de stad een meerwaarde kunnen betekenen. 

Peter VL biedt inbreng van de sportraad aan bij de verdere uitwerking van het beleidsplan.  
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05. Het Sportgesprek 14-10-2022: praktische opvolging: afspraken 

De eerder gekozen locatie is mogelijk niet haalbaar wegens herstelwerken. Als alternatieven 

worden de nieuwe receptiezaal in de nieuwe stadhuisvleugel en de polyvalente zaal van De 

Klavers onderzocht.  

Een werkgroep zal dit verder voorbereiden. Geven zich hiervoor op: Peter VL, Maxine, Gert, 

Katty, Caro en Gerben.  

De clubs zullen een “save the date” en een bevraging ontvangen. Niet georganiseerde sporters 

mogen niet worden vergeten in de communicatie. 

 

06. Kampioenenhappening 17-06-2022 

Eerstdaags wordt de oproep naar kampioenen verstuurd. De sportraad is van oordeel dat er ook 

een “sportteam van het jaar” mag worden voorgesteld. 

 

07. Satellietgroepen 

• Data en deelname. 

Er wordt afgesproken dat alle data van samenkomsten in de google agenda worden 

gezet en dat elk lid vrij is om desgewenst deel te nemen. Ook: aankondigingen in de 

whatsappgroep. 

• Communicatie. 

Binnenkort voorstelling van nieuwe leden. 

• Reglementen. 

Pieter suggereert om de statuten te herzien tegen een volgende bestuursperiode. 

Gerben acht ook een gedragscode wenselijk. 

• Subsidiecommissie. 

Jean-Pierre wordt lid. 

• Werkgroep ruiter- en menroutes. 

Maxine deelt mee dat er op 16 mei opnieuw wordt vergaderd. 

• G-sport/doelgroepen 

Gert zal een initiatief nemen om in overleg te gaan met de G-sportclubs en sportclubs 

met G-afdeling. Afgevaardigden van de sportdienst kunnen ook worden betrokken. 

• Voetbaloverlegcomité 

Jean-Pierre haalt de punten aan van de vergadering van 29 maart. 

 

08. Mededelingen 

• De gemeenteraad is ermee akkoord gegaan om – net zoals in 2021 - de 

werkingssubsidies aan sportclubs dit jaar opnieuw toe te kennen op basis van de 

gemiddelden van de laatste 3 jaren. 

• De gemeenteraad heeft tevens de tarieven voor het ontlenen van de afspuitinstallatie 

voor mountainbikes vastgesteld, nl. € 20 voor de standpijp, € 10 voor bijhorend 

materiaal en € 75 waarborg.  

• De schepen en de sportdienst vergaderden met de clubs die interesse hebben voor 

deelname aan de Petanquecup 2022. Momenteel hebben nog maar drie clubs 

toegezegd, een vierde antwoordt binnenkort. Seniors Petanqueclub koppelt zijn 

eventuele toezegging aan het gratis gebruik van de buitenterreinen van De Ster.  

 

09. Vergaderdata 2de jaarhelft 2022 

Maandag 12 september, dinsdag 8 november en maandag 12 december. 
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10. Rondvraag 

• Wie kan/wil deelnemen aan de kalendervergaderingen voor de sportcentra? 

Verschillende leden geven zich op. 

• Quid Sportquiz? Peter VL vraagt zich af in hoever dit praktisch organiseerbaar is door de 

sportraad. Te bespreken op de volgende vergadering. 

• Zijn er specifieke voorstellen van onderwerpen om op één van de volgende 

vergaderingen te bespreken? 

• Brett Van de Kerkhof, student Thomas More, vraagt om deel te nemen aan een online 

bevraging. Johan zal dit opvolgen. 

 

 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 

 

 
Johan Heirbaut 


