VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Woensdag 13 februari 2019
Aanwezig:
Tom Severijns (sportfunctionaris), Nick Jacobs (BBC Okido), Geert Roeymans (Judoclub), Jules
Mertens (Arac), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Frank Goris (LRV Kempenzonen), Michelle
Migchelsen (stagiaire Thomas More).
Verontschuldigd: An Hermans (schepen van sport)
1.

Goedkeuring en opmerkingen verslag 28 januari 2019.
- Jules was wel aanwezig. Verder zijn er geen opmerkingen meer over het vorige verslag.

2.

Welke prioriteiten stellen we voor inzake sportinfrastructuur i.f.v. het nieuwe
meerjarenplan?
Tom heeft de samenvatting van de gesprekken op de algemene vergadering vanmorgen nog
doorgestuurd. Mogelijk heeft niet iedereen dit nog kunnen bekijken.
We maken een onderverdeling in bovenlokale infrastructuur en lokale infrastructuur.
Bovenlokaal zijn sporten die je niet in elke gemeente vindt.
a. Bovenlokale infrastructuur
•
•
•
•

•

Vraag naar motorcross: Wat is visie van Vlaanderen?
Atletiek
Golf
Zwembad: Fase 2 van de renovatie (accent op zwemhal) best zo snel mogelijk
plannen. Bv. tegels blijven loskomen.
Opmerking: Scheiding zwemwater en poetswater is niet conform Vlaremwetgeving maar omdat het zwembad van de jaren 70 is, kunnen we
eventueel een uitzondering krijgen.
RT Glosso:
Opmerking: Kan BMX en cyclocross daar gecombineerd worden? Hier
moeten we wel aandacht hebben voor de juiste vergunningen.

b. Lokale infrastructuur
•

Sportpark: atletiekpiste en sporthal. Kunstgras en nieuwe
voetbalaccommodatie. Wat zijn de andere noden?
Deze sporten zouden we eventueel kunnen laten doorgaan in de sporthal:
volleybal, basketbal, dans, zaalvoetbal, judo en karate. Voor judo en karate
moeten we eventueel een dojo voorzien zodat er niet telkens met materiaal
gesleurd moet worden.
Wat gaat er met Postelboer gebeuren? Wordt dit al dan niet verkocht? Mee
rekening houden.

Uitbreiden sportpark? Concreet plan maken wat waar kan komen.
Kan Bemdhal mogelijk een oplossing bieden door daar bv. een sportvloer te
leggen? Zaalvoetbal, turnkring, …
Opmerking:
➢ We kunnen aan het gemeentebestuur vragen wat hun visie is over
het sportpark.
➢ We moeten we ook rekening houden met de eigenheid van de clubs,
moesten we hen verplaatsen naar een andere locatie.

•

•
•
•
•
•
•

Vaststelling:
➢ De atletiekpiste is concreet maar er zijn nog geen budgetten
voorzien.
➢ De locatie van de nieuwe sporthal is aansluitend op de nieuwe
kleedkamers. Enkele kleine voetbalvelden zullen daardoor
verdwijnen.
Vissersclub zitten zonevreemd. Moeilijk om op te lossen.
Opmerking: Vissen bij de Loze Visser zou nog maar enkel dit jaar kunnen.
Men wil de roerdomp daar terug krijgen. Gaat het eigendom daarna dan
naar Natuurpunt?
De natuur heeft geen last van de vissers. Het is geen probleem dat de
visputten op die locatie liggen.
Er is besloten dat we de oplossing voor de vissers vandaag niet kunnen
bieden. We dienen wel aan te kaarten bij het gemeentebestuur dat er een
oplossing nodig is.
BMX (biesputten) en cyclocross. Cfr. Glosso.
Biesputten: Ongebruikte percelen zouden ingevuld moeten geraken.
Hondenschool Snuffel? Indien ze niet verhuizen, kan grond gebruikt worden
door andere (zonevreemde) clubs.
Rijhal voor paarden. Is combinatie mogelijk met andere sporten? Voetbal,
rugby, …
Turnzaal in de nieuwe school: niet voldoende groot als turnzaal Kerkstraat
verdwijnt. Wat dan met turnkring?
Natuuromlopen: Sport Vlaanderen stimuleert de realisatie van vaste
loopomlopen in de natuurgebieden van ANB. Dit is mogelijk iets wat in
Arendonk vrije eenvoudig gerealiseerd kan worden.
FC Broekkant: Zij willen graag op de huidige locatie blijven sporten. Volgens
het RUP Sport kan dit echter niet.
Opmerking:
➢ Het is niet eenvoudig om dit terug als sportruimte te gebruiken.

3. Welke prioriteiten stellen we qua infrastructuur voor het meerjarenplan?
Na enig overleg, is er een prioriteitenlijst opgesteld. Deze is opgesteld van het meest
prioritair naar het minst prioritair. Verdere bespreking van deze factoren vindt u hierboven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sporthal
Atletiekpiste
Turnzaal
Zwembad
Glosso
Broekkant
Problematiek visclubs
Rijhal

9. Natuuromloop

4. Wat gaan we doen om bewegen in de publieke ruimte te stimuleren?
-

We kunnen fietsvriendelijke routes stimuleren bv. ARO-project ivm trage wegen. Veilige
routes uitzetten voor verenigingen, scholen, …
We kunnen speeltuinen en omnisportvelden aanleggen.
Naar de toekomst toe kunnen we apps gebruiken in de sport. Dit hoort meer bij
sportpromotie.

Tom stuurt verslag door naar alle leden zodat ze ook nog feedback kunnen geven.
5. Sportlaureatenviering 2019
-

-

Er werd rondgevraagd of er een 2de presentator nodig was aangezien er dit jaar heel veel
ploegen aanwezig zullen zijn. De zorg hierachter is te weinig plaats op het podium.
De groep besloot dat dit geen noodzaak is.
Tap door Rusthuif is in orde. Er is vooral bij het opruimen nog hulp nodig.
Is tweede presentator nodig voor de viering? Niet per se, … Jeroen heeft Patrick
Hendrickx nog gevraagd.

