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18. Sportieve stad
Standpunt
Sport en vrije tijd moeten populair zijn in de werkelijke betekenis van het woord. Met toegang voor allen en
deelname van allen. Door te sporten leren mensen elkaar kennen. Een laagdrempelig sportaanbod draagt
bij aan een solidaire samenleving. Bovendien is bewegen en sporten ook gezond. Clubs en infrastructuur
zijn daarin belangrijk. Als stad kunnen we op onze eigen gronden, in onze sporthallen en met onze sportdiensten een voortrekker zijn van een toegankelijk en rijk sport- en vrijetijdsleven.

Wat we willen
• Eén. We behouden de stadsgronden voor publieke infrastructuur. Dat is de enige garantie dat de Antwerpenaar betaalbaar kan sporten in zijn of haar buurt. Verkoop van gronden aan de privé zorgt voor
onzekerheid en hogere inkomprijzen.
• Twee. Het zwembad Arena houden we open. Antwerpen heeft een tekort aan zwemwater, ook voor
schoolzwemmen. Bestaande zwembaden moeten dringend gerenoveerd, maar er zijn ook nieuwe
zwembaden nodig.
• Drie. We investeren in nieuwe sporthallen zodat elk district voldoende toegankelijke zalen heeft. Zalen
met ruime openingsuren zijn cruciaal om jong en oud samen te laten sporten.
• Vier. Stadspersoneel zorgt voor professionele meerwaarde. Het brengt expertise, ervaring en passie
mee en wordt daar ook voor gewaardeerd. Ook vrijwilligers zijn een meerwaarde voor elke vereniging
en organisatie, maar we vervangen goed opgeleid personeel niet door vrijwilligers.
• Vijf. We verlagen de tarieven in het sport- en vrijetijdsaanbod. In onze eigen sporthallen, op onze terreinen, in onze zwembaden, in het publieke aanbod van buurtsport kunnen we de toegankelijkheid voor
elke Antwerpenaar het best garanderen.
• Zes. We steunen op de ervaring en kennis van de sportclubs. Hun engagement en hun groot bereik
moeten we koesteren. Met hun noden en kennis over infrastructuur moeten we aan de slag.

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. De stad heeft daarvoor heel wat troeven:
openbare gronden waarop we sportinfrastructuur kunnen bouwen; de bestaande sporthallen die hun nut al
lang bewijzen maar onderhoud en renovatie nodig hebben; het stadspersoneel dat expertise heeft om die
sporters te begeleiden. Maar sinds enkele decennia verkopen de opeenvolgende Antwerpse stadsbesturen
de openbare ruimte en de stedelijke diensten aan de privésector, vaak voor spotprijsjes. Zo geven zij de
sleutels van het sportbeleid uit handen.
Ons sport- en vrijetijdsaanbod moet de Antwerpenaar de mogelijkheid bieden deel te nemen aan activiteiten, vrijelijk te spelen en te sporten, en zelf laagdrempelig iets te organiseren. Want er blijven heel wat
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drempels bestaan om mee aan sport te doen. Volgens een bevraging van het Antwerps Jeugdsectoroverleg
bij duizend jongeren trekt het aanbod vooral kinderen en jongeren aan uit gegoede families die hun weg
kennen en vinden in het informatieaanbod. Dat moet beter.
Investeringen in sport- en vrijetijdsaanbod moeten dan ook gericht zijn op het wegwerken van die drempels. We zetten daarom in op sportinfrastructuur die door brede lagen van de bevolking gebruikt kan worden, in plaats van alleen maar te investeren in een paar landmarks en sporttempels. De prioriteit is dus: het
ondersteunen van sportwedstrijden met een lokale en populaire inbedding, en niet het financiële opbod
voor de meest prestigieuze evenementen.

Een. We gebruiken stadsgronden voor publieke
infrastructuur
Onze openbare gronden zijn de belangrijkste hefboom voor een laagdrempelig sportbeleid. Op die plaatsen kunnen we nieuwe, publieke sportinfrastructuur creëren.
Op de Ruggeveldlaan in Deurne verkocht de stad een groot stuk grond voor een spotprijs om er een nieuw
bovenlokaal recreatief zwembad te laten bouwen. Ten koste van het huidige Deurnese zwembad Arena.
Eerst was de enige voorwaarde dat de koper er gedurende 25 jaar een zwembad moet uitbaten. Na strijd
en verzet verlaagde het stadsbestuur de inkomprijzen voor Antwerpenaren en komt er ook een verlaagd
tarief voor scholen en sportclubs.

Twee. We houden het zwembad Arena open
In dit dossier verkoopt de stad haar gronden op de Ruggeveldlaan en laat ze haar eigen zwembad verloederen. Meer nog: de stad geeft voortaan de werkingsmiddelen – om het zwembad uit te baten – aan de
private uitbater van het nieuwe zwembad. Je leest het goed: 1,125 miljoen euro, elk jaar opnieuw. Om dat
cadeau aan de privé te financieren sluit het stadsbestuur een zwembad dat heel populair is bij jongeren,
scholen, clubs, recreanten en de buurt.
Wij willen Arena openhouden én renoveren. Volgens een BLOSO-studie uit 2015 moeten er in de provincie
Antwerpen elf à twaalf zwembaden bijkomen om het tekort weg te werken. Er kan dus geen sprake zijn van
het sluiten van zwembaden, we zullen er net moeten bijbouwen.

Drie. We willen meer investeringen in nieuwe sporthallen
Dezelfde BLOSO-studie stelt dat er in Antwerpen zeker 30 procent meer sporthallen moeten komen. Die
schaarste merken we ook in het beperkte aantal uren waarop inwoners deze zalen nog kunnen reserveren.
Ook met de buiteninfrastructuur is het pover gesteld. Het stadsbestuur heeft bijvoorbeeld geen geld voor
een deftige piste voor de atletiekclubs in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel. Bij regenweer lopen honderden
kinderen door modderpoelen.
Onze zweminfrastructuur heeft ook onderhoud nodig. Daarvoor doet de stad almaar meer een beroep op
contractorfirma’s in plaats van op de expertise van de stedelijke zwembadtechniekers. Geregeld zijn er dan
ook klachten over laattijdige interventies, over techniekers met onvoldoende kennis, over contractors die
alleen ‘brandjes blussen’ in plaats van in te zetten op preventief onderhoud.
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Vier. Stadspersoneel zorgt voor professionele
meerwaarde
Trainers, redders, schoonmakers, techniekers, mensen aan het onthaal, of in de cafetaria, stuk voor stuk
zijn ze belangrijk voor de goede werking van onze sportinfrastructuur. Het personeel doet zijn uiterste best
en wordt door de gebruikers ook gewaardeerd voor zijn inzet. Die troef moeten we koesteren en verder
uitbouwen. Wij verzetten ons dan ook tegen de tendens steeds meer taken in de uitbating van sporthallen
en zwembaden uitsluitend door vrijwilligers te laten uitvoeren. Zonder het engagement van die vrijwilligers
zou het voortbestaan van drukbezochte plaatsen als de schaatsbaan in Deurne en de wielerbaan in Wilrijk
onzeker zijn en dat is absurd.

Vijf. Verlaag de tarieven in het sport- en
vrijetijdsaanbod
De tarieven van het sport- en vrijetijdsaanbod kunnen een troef zijn van een sociaal beleid. De tarieven voor
buurtsportactiviteiten en voor zwembeurten verlagen, heeft een positieve impact op het aantal sportende
Antwerpenaren. En we kunnen vanuit de stad ook meer tussenkomen in de lidgelden van allerlei sportclubs.
Het huidige stadsbestuur slaagt er niet in gunstige voorwaarden voor tickets af te dwingen bij privé-uitbaters van sportinfrastructuur. In het nieuwe bovenlokale zwembad kunnen Antwerpenaren zwemmen voor
9 euro. Dat blijft een behoorlijk grote som geld, veel hoger dan de prijs in vergelijkbare baden in andere
steden.

Zes. We steunen op de ervaring en kennis van de
sportclubs
Antwerpen heeft een prachtige rijkdom aan sportclubs. Ze bereiken week na week tienduizenden jongeren
en volwassenen. Clubs zoals City Pirates koppelen hun laagdrempeligheid aan een groot sociaal engagement. We moeten dergelijke werkingen erkennen en verder uitbouwen over de stad.
Maar we moeten deze clubs ook beschermen tegen de afbraakpolitiek van het stadsbestuur. Skiclub Zondal
– een club met 500 leden, zeer democratische prijzen en een werking op maat van slechtzienden – zag
zijn skipiste plots verdwijnen. De stad had wilde plannen met de gronden en daar paste de toekomst van
de club niet in.
Het Antwerpse OCMW springt niet langer financieel bij voor kansarmen die een gevechtsport beoefenen.
Voor andere sporten bestaat die bijpassing wel, maar de stad vindt gevechtsporten ‘geen zinvolle vrijetijdsbesteding’. Nochtans bereiken bijvoorbeeld net onze Taekwondoclubs heel veel jongeren – ook kansenjongeren. Ze trainen daar in een context van samenwerking en wederzijds respect en dat verdient de volle
steun van de stad.
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