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13. Sportieve en recreatieve 
Stad 

Standpunt

Sport en recreatie zijn een basisrecht en dragen bij tot een solidaire samenleving waarin mensen elkaar ken-
nen. Wij streven daarom naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd en sport populair zijn, in de werkelijke 
zin van het woord. Dat wil zeggen: met toegang voor allen en deelname van allen. Concreet betekent dat een 
voldoende groot aanbod en lage tarieven.

onZe voorSteLLen

•	 We	houden	het	stedelijk	zwembad	Geerdegemvaart	open.
•	 We	investeren	in	nieuwe	zalen	en	voorzieningen	voor	het	verenigingsleven.
•	 Er	komt	meer	subsidie	voor	sportclubs.
•	 We	bevorderen	de	samenwerking	tussen	scholen	en	sportclubs.
•	 Schoolpleinen	worden	opengesteld	als	sport-	en	speelruimte.
•	 We	geven	een	gratis	sportpas	aan	jongeren.

viSie

We organiseren de stad zo dat iedereen op een fijne en goedkope manier aan sport en ontspanning kan 
doen. Zo maken we sport- en vrijetijdsbeleving werkelijk populair. Op dat vlak is in Mechelen nog heel wat 
weg af te leggen. Volgens het bestuursakkoord wilde de huidige meerderheid ‘zoveel mogelijk Mechelaars 
aan het sporten krijgen in de meest kwalitatieve omstandigheden, zowel naar infrastructuur, betaalbaarheid 
als naar begeleiding’. Het bestuur dacht o.a. aan een ecologische openbare zwemvijver en een openlucht-
zwembad in het Keerdok. Daar is niets van gekomen.

Bovendien wil de stad haar eigen zwembad opgeven en voortaan jaarlijks 1,1 miljoen euro werkingsmiddelen 
geven – om het zwembad uit te baten – aan de private uitbater van een nieuw zwembad, Plopsaqua. Om dat 
cadeau aan de privé te financieren sluit het stadsbestuur een zwembad dat heel populair is bij jongeren, scho-
len,	clubs,	recreanten	en	de	buurt.	Het	sluiten	van	Geerdegemvaart	zal	de	toegankelijkheid	voor	kinderen	die	
leren zwemmen, senioren, sportclubs en scholen sterk aantasten en de tarieven flink doen stijgen. Wij willen 
Geerdegemvaart	openhouden	én	renoveren.	

Globaal	is	er	in	Mechelen	een	tekort	van	18	procent	aan	sportzalen.	De	atletiekpiste	van	RAM	is	zo	verkom-
merd dat er geen atletiekwedstrijden kunnen worden georganiseerd. Ondertussen palmen privé-bedrijven 
recreatieve loopwedstrijden in. De stad kan een belangrijke rol spelen om dit tekort weg te werken.
We pleiten globaal voor lagere tarieven om te kunnen sporten en een groter aanbod van sportinfrastructuur. 
Om dat laatste te realiseren zou men een beroep kunnen doen op de infrastructuur van de scholen. De sport-
clubs moeten ook meer subsidie krijgen.
 
Wat recreatie betreft is er vooral een tekort aan betaalbare zalen voor evenementen en feesten. De stad moet 
het aanbod vergroten en financieel bijspringen om de tarieven te verlagen. 
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