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17. SPORTIEVE STAD
Sport en vrije tijd moeten populair zijn in de werkelijke betekenis van het woord: van en voor iedereen.
Door te sporten leren mensen elkaar kennen. Een laagdrempelig sportaanbod draagt bij tot 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
EEN. INFRASTRUCTUUR
• We behouden de stadsgronden voor publieke infrastructuur. Dat is de enige garantie dat de Gentenaar
betaalbaar kan sporten in zijn of haar buurt. Verkoop van gronden aan de privé zorgt voor onzekerheid
en hogere inkomprijzen.
• We investeren in nieuwe sporthallen zodat elke wijk voldoende toegankelijke zalen heeft. Zalen met ruime openingsuren zijn cruciaal om jong en oud samen te laten sporten. Extra investeringen in sportinfra
structuur zijn nodig om wachtlijsten bij sportclubs weg te werken.
• In Nieuw Gent is er duidelijk nood aan een nieuwe sporthal waar de buurt gebruik van kan maken om het
vrijetijdsaanbod in de wijk te vergroten. Deze sporthallen moeten goedkoper zijn voor buurtbewoners
dan voor andere gebruikers.
• We voorzien openbare pleintjes van voldoende schuilplekken, overdekking of lichtinstallaties om er ook
in de donkere maanden optimaal gebruik van te kunnen maken.
• We breiden de openingsuren van de zwembaden uit. Gent heeft een tekort aan zwemwater, ook voor
schoolzwemmen. Bestaande zwembaden moeten dringend gerenoveerd worden, maar er zijn ook nieuwe zwembaden nodig.
• Onze sportvoorzieningen staan niet te koop. We verzetten ons tegen verdere privatisering van sportinfrastructuur in onze stad, zoals bij PPS Rozebroeken.

TWEE. LAAGDREMPELIG SPORTEN
• In elke wijk organiseren we een laagdrempelig vrijetijdsaanbod waar kinderen kunnen kennismaken
met verschillende sporten en verschillende sportclubs. De aanbieders van dit vrijetijdsaanbod zullen de
trajectbegeleiders zijn die de kinderen toeleiden naar een vereniging naar keuze. Zij volgen de kinderen
op.
• We kiezen voor een duurzaam aanbod. Dus geen grote projecten waarvan na een jaar de subsidies opdrogen, maar projecten met wekelijks activiteiten, die ieder jaar worden opgevolgd, waar inspraak is van
de ouders/buurtbewoners en waar deelnemers de kans krijgen om opgeleid te worden tot begeleider.
• Buurtbewoners krijgen voorrang bij het reserveren van een sporthal.
• 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
Gentenaar het best garanderen.
• We bieden leerlingen een betaalbare SNS-pas (Sport Na School-pas) aan, zoals in verschillende Vlaamse
gemeenten reeds het geval is.
• We zetten extra in op laagdrempelige sportinitiatieven voor vrouwen, met name in kansarme buurten.
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DRIE. PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
• Heel wat sportverenigingen hebben nood aan professionele clubondersteuning op sociaal vlak en sportief vlak. We zorgen voor professionele jeugdcoördinatoren, en geven daarbij prioriteit aan sportclubs in
kansarme buurten.
• Stadspersoneel zorgt voor professionele meerwaarde. Zij brengen expertise, ervaring en passie mee en
worden daar heel erg voor gewaardeerd.
• We zetten in op bijkomende opleidingstrajecten om deelnemers zelf trainer, animator of vrijwilliger te
laten worden.
• We steunen op de ervaring en kennis van de sportclubs. Hun engagement en hun grote bereik moeten
we koesteren. Met hun noden en kennis over infrastructuur moeten we aan de slag.
• Sportclubs moeten ook digitaal ondersteund worden. De Sportdienst kan een platform creëren waar
vrijwilligers en professionals van elkaar kunnen leren, waar kennis kan gedeeld worden en samen naar
oplossingen kan gezocht worden.

VIER: SPORTCLUBS OP MENSENMAAT
• Van sportclubs die ondersteuning vragen of gebruik willen maken van sportinfrastructuur vragen we een
open boekhouding en duidelijke sociale doelstellingen.
• We moedigen sportclubs aan om een maatschappelijke rol in hun buurt op te nemen: het openstellen
van accommodatie voor de buurt, inzetten op inclusie van kwetsbare groepen, laagdrempelig zijn, een
meisjeswerking of vrouwenwerking opstarten, een werking voor senioren opstarten, een G-werking opstarten voor mensen met een beperking die liever binnen een aangepaste omgeving sporten.
• Sportclubs die draaien op vrijwilligers moeten hierin ondersteund worden door de overheid via professionele ondersteuning en een laagdrempelig opleidingsaanbod.

VISIE
Sporten en regelmatig bewegen is goed voor het lichaam en geest, maar heeft daarnaast nog veel andere
voordelen. Via samen sporten leer je sociale vaardigheden aan, je kunt er tewerkstellingstrajecten mee ondersteunen, het past in de begeleiding van mensen met verslavingsproblematieken. Een goede coaching,
trajectbegeleiding en sociale ondersteuning is hierbij cruciaal.
Ook binnen het klassieke sportbeleid is er nood aan goede en voldoende begeleiding van de sporters.
Zonder goede en voldoende begeleiding vervalt de sportwereld snel in de wet van de (economisch) sterkste.
Betere sporters krijgen meer sportkansen, rijkere sporters kunnen zich als eerste of enige inschrijven, kansarmen krijgen de slechtste begeleiding. Met als gevolg dat sport een setting wordt waar ongelijkheid wordt
bevestigd. Het mooie aan sport is dat het iedereen samen kan brengen, maar competitiedrang kan veel
kapot maken.
Heel wat Gentse sportverenigingen hebben nood aan vrijwilligers en trainers. Buurtsportinitiatieven zijn ook
steeds op zoek naar animatoren en trainers. We zitten hier met een breed maatschappelijk probleem. Heel
wat ouders hebben het te druk met hun eigen job, de arbeidsmarkt wordt alsmaar flexibeler en mensen
vinden moeilijk de tijd om zich nog te engageren in de sportvereniging waar hun kinderen actief zijn.
Er is bij sportvereniging en buurtsportinitiatieven nood aan opleidingstrajecten om deelnemers zelf trainer,
animator of vrijwilliger te laten worden.
Er is nood aan buurtsport onder begeleiding van professionelen om een betere kwaliteit te bieden. In het
ideaal scenario hebben deze buurtsportwerkers een sportopleiding en/of maatschappelijke opleiding genoten en zijn zij in staat om de deelnemers op sportief en maatschappelijk vlak te coachen. De buurtsport-
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werkers moeten een veilige en vruchtbare omgeving bieden waar de deelnemers zich kunnen ontwikkelen
en ontspannen.
Op dit moment zijn veel buurtsportwerkers in opleiding (BOP tewerkstellingstraject) en kunnen de buurtsportorganisaties te weinig beroep doen op professionele/opgeleide krachten.
Sportinfrastructuur
Investeren in sportinfrastructuur is nodig om wachtlijsten bij sportclubs weg te werken.
Op de openbare pleintjes ontbreekt het vaak aan schuilplekken, overdekking of lichtinstallaties om er ook
in de donkere maanden optimaal gebruik van te kunnen maken.
De sportzalen zijn op avonden heel vaak bezet. Hierdoor kunnen de buurtbewoners amper gebruik maken
van de sportzalen naast hun deur. In Nieuw Gent is er duidelijk nood aan een nieuwe sporthal waar de buurt
gebruik van kan maken om het vrijetijdsaanbod in de wijk te vergroten. Deze sporthallen moeten goedkoper zijn voor buurtbewoners dan voor andere gebruikers. Buurtbewoners kunnen een voorrangsperiode
krijgen bij het reserveren van een sporthal. Er kunnen enkele avonden vrijgehouden worden voor vrij en
gratis gebruik door buurtbewoners.
Laagdrempelig en duurzaam vrijetijdsaanbod
We willen een laagdrempelig vrijetijdsaanbod in elke wijk organiseren waar kinderen kunnen kennismaken
met verschillende sporten en verschillende sportclubs. De aanbieders van dit vrijetijdsaanbod zullen de
trajectbegeleiders zijn die de kinderen toeleiden naar de vereniging naar keuze. Zij volgen de kinderen
op. Indien de kinderen het wensen moeten zij niet naar een vereniging maar blijven zij participeren in het
laagdrempelig vrijetijdsaanbod.
Het is belangrijk dat dit aanbod duurzaam is. Dus niet iedere maand met springkastelen naar een wijk
trekken, geen grote projecten waarvan na een jaar de subsidies opdrogen maar projecten met wekelijks
activiteiten, die ieder jaar worden opgevolgd, waar inspraak is van de ouders/buurtbewoners en waar deelnemers de kans krijgen om opgeleid te worden tot begeleider.
De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs waarmee je gedurende een bepaalde periode aansluitend aan de schooluren kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Deze
pas bestaat al in verschillende Vlaamse gemeenten en willen we ook in Gent invoeren.
Professionele clubondersteuning
Heel wat sportverenigingen hebben nood aan professionele clubondersteuning op sociaal vlak en sportief
vlak. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van professionele jeugdcoördinatoren, betaald door de lokale overheid ter ondersteuning van bijvoorbeeld sportclubs in kansarme buurten.
Deze professionele kracht kan dan de opdracht krijgen om een pedagogisch verantwoorde opleidingsvisie
uit te werken, een vrijwilligersbeleid uit te werken, begeleiders/trainers aan te werven, in te zetten op
ouderparticipatie en van de vereniging een buurtgerichte sportclub te maken.
Sportclubs die ondersteuning vragen of gebruik willen maken van sportinfrastructuur dienen een open
boekhouding aan te tonen. Recht hebben op ondersteuning en gebruik van sportvelden dient ook gekoppeld worden aan maatschappelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld: een werking opzetten voor mensen met
een beperking, of ouders laten participeren in het bestuur van de club.
Maatschappelijk gerichte sportclubs
Sportclubs kunnen een maatschappelijke rol in hun buurt opnemen: sportaccommodatie openstellen voor
de buurt, inzetten op inclusie van kwetsbare groepen, laagdrempelig zijn, een meisjeswerking of vrouwenwerking opstarten, een werking voor senioren opstarten, een G-werking opstarten voor mensen met een
beperking die liever binnen een aangepaste omgeving sporten. Deze sportclubs die draaien op vrijwilligers
moeten hierin ondersteund worden door de overheid via professionele ondersteuning en een laagdrempelig bijscholingsaanbod.
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Sport op maat
Niet elk kind is op zoek naar competitiesport, toch is het moeilijk om bijvoorbeeld een voetbalclub te vinden
waar kinderen geen competitie spelen.
Het sportaanbod voor kinderen en jongeren, op school of in de sportclub, draait vaak om het halen van een
prestatie, een wedstrijd winnen, een bepaalde tijd of afstand halen. Eens volwassen kiezen weinig mensen
nog voor erg competitieve vormen van sport. Er moet dus ingezet worden op bewegen, makkelijke en
laagdrempelige bewegingsvormen, blessurepreventie. Bewegen moet vooral leuk zijn.
Sportclubs digitaal ondersteunen
Sportclubs kunnen digitaal ondersteund worden. De Sportdienst kan een platform creëren waar van elkaar
geleerd kan worden, vragen kunnen gesteld worden, kennis gedeeld worden, waar er samen gezocht kan
worden naar oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Via deze weg zou de burger ook meer inspraak kunnen krijgen in het sportbeleid.
Laagdrempelige sportinitiatieven voor vrouwen
Vrouwen/meisjes doen beduidend minder aan sport, zeker in kansarme buurten. Er is dus nood aan laagdrempelige sportinitiatieven voor vrouwen.
Indien apart sporten kan helpen om vrouwen aan het sporten te krijgen dan moet dit kunnen en moeten
vrouwenclubs worden opgericht. Daarnaast moeten vrouwen ook de kans krijgen om bij mannen te sporten.
Sportaanbod uitbreiden, niet inkrimpen
In de zomer van 2015 lanceerde Gents schepen Resul Tapmaz een nieuw plan betreffende de openingsuren
voor Gentse zwembaden en sporthallen. Het aantal publieksuren in de Gentse zwembaden zou daarbij
verminderd worden. Er was nochtans plechtig beloofd dat Gentenaars de gevolgen van de besparingen bij
Stad Gent niet zouden voelen in de dienstverlening. De plannen werden onthaald op heel wat protest en
werden uiteindelijk grotendeels teruggeschroefd.
In plaats van het aanbod in te krimpen, zou het aanbod eigenlijk uitgebreid moeten worden, om meer
mensen aan het sporten te krijgen en comfortabel zwemmen toe te laten.
Geen privatisering van sport
In de discussie over de openingsuren van van de zwembaden reageerde schepen van sport Resul Tapmaz
dat mensen kunnen blijven zwemmen maar zich enkel verder moeten verplaatsen. Hij verwees daarbij
naar Rozebroeken als alternatief. Wij betreuren dat de Stad Gent kiest voor dat ene grote zwemcomplex,
uitgebaat door een privépartner, in plaats van in te zetten op een breder aanbod van buurtzwembaden.
De PVDA wil dat de stad blijft investeren in een laagdrempelig sportaanbod in elke buurt. We verzetten ons
tegen elke verdere privatisering van sportinfrastructuur in onze stad.
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