VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
maandag 30 september 2019
Aanwezig:
An Hermans (schepen), Frank Goris (voorzitter), Ruben Gooskens (RC Pitbulls), Tom Severijns
(sportfunctionaris)
Verontschuldigd: Jules Mertens (Arac), Nick Jacobs (BBC Okido)
1. Evaluatie sportboxen
-

Niet spectaculair qua resultaat.
Wel goed om klankbord te hebben en aantal zaken naar boven te zien komen.
Deelnemers waren ook tevreden om mee te kunnen werken.

2. Analyse van de twee sportboxen
-

-

Aantal items zitten ook reeds in ontwerp meerjarenplan bv. fietslease, E-bikes, fietsbib, …
Wat krijgt prioriteit? Planning op te maken voor de ganse legislatuur.
o Idee om met soort eigenaarschap te werken. Trekker die project warm houdt …
o Plan zelf kan ook nodige houvast bieden door dit elke vergadering vast te nemen en
op te volgen.
Sportpromotie:
o Platform om aanbod kenbaar te maken bv. kliksport.nl (Hoge Mierde, Reusel).
▪ Vrijetijdskaart wordt nu opgemaakt door Koen Elsen. Kan dit ook online via
nieuwe website? Voor ganse vrijetijdsaanbod …
▪ Platform/forum voor clubs voor allerlei zaken: groepsaankopen, materialen
uitlenen, …
▪ Kan ook voor het bovenlokale aanbod.
o Sportclub van de maand/in de kijker (filmpje, sociale media, …):
▪ Naar de scholen stappen?
o G-sport meer promoten.
o Fietsen: mobiliteitsweek, E-bikes, … niet alles mogelijk maar wel bepaalde accenten
leggen.
▪ Leasing wel meer op voorplan zetten. Wel meer bedrijven die dit doen. Kan
dit via AGB? Promotie zit wel niet in AGB.
▪ Trage wegen: veilige verbindingen maken. Bv. Hovestraat is zeer gevaarlijk
voor fietsers. Voorrang van rechts opheffen daar? Dit in functie van veilige
bereikbaarheid nieuwe school.
o Als club naar de buurten gaan i.f.v. promotie/ledenwerving? Voorbeeld BBC Okido
hebben met dat idee gespeeld.
o Sportlaureatenviering: terug opnemen met Jeroen.

▪

-

Zelf als sportraad eerste filmpje maken en tonen op viering, samen met
voorstel beleidsplan sport. Vragen aan filmclub: openbare sporten in beeld.
Bv. Arfit 50+, zwembad, sportpark, … niet verenigings gebonden?
Sportinfrastructuur: masterplan infrastructuur? Duidelijkheid scheppen vanuit gemeente
naar clubs wat toekomstplannen zijn.
o Sportpark:
▪ Nog uit te breiden? Bv. i.f.v. Postelboer, Broekkant, … Te onderzoeken. Moet
alles gecentraliseerd worden? Neen, niet per se.
• Mobiliteit zeer belangrijk dan.
▪ Sporthal: globale plaatje wel bekijken. Rekening houden met vloer Bemdhal.
Cfr. cafetaria’s Wilrijk.
o Zonevreemde zaken: vissers, Broekkant, …
▪ Uitdoof vooropgesteld van 3 jaar voor Loze Visser door ANB. Is samengebruik
mogelijk met visclub op lange termijn?
o Biesputten: moeilijk verhaal.
▪ BMX? Beter op Glosso? Daar moeilijk want bos naast circuit is geen recreatie
…
▪ Hondenclub Snuffel? Ze ondernemen geen actie …
▪ Zone dient ingevuld te worden. Dat is het belangrijkste.
o RUP Diepenbeemd: te onderzoeken door ruimtelijke ordening.
o Bovenlokale infrastructuur:
▪ Wielerpiste, paardenterreinen, motorsporten, …
▪ Masterplan wordt opgemaakt met sportregio.
o Financieel:
▪ Kader scheppen is belangrijk voor clubs. Weten wat de mogelijkheden zijn!
Borgstelling is van belang voor club.
▪ Sportaccommodatie ondersteunen: ja. Kantine en dergelijke is voor club zelf.
▪ Gemeente kan niet alles ondersteunen.

Timing + prioriteiten nog bepalen: 14 oktober om 19u.
Terugkoppeling naar deelnemers sportboxen doen we later.
Werkgroep sportlaureatenviering: 14/10 om 20u. Tom vraagt of Jeroen aanwezig kan zijn.

