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VRIJE TIJD 

Vrije tijd is belangrijk voor het welzijn van de burger en voor het ontwikkelen van een sociaal 

weefsel. Een nuttige vrijetijdsbesteding ontwikkelt de persoonlijkheid, werkt aan 

competenties en talenten. 

Sport en cultuur brengt mensen bij elkaar, zorgen voor ontspanning en onthaasting. 

 EEN DOORDACHT VRIJE TIJDSBELEID  1.

De ingrediënten van een vrijetijdsbeleid zijn: 

 Het bevorderen van de samenwerking tussen de diensten cultuur, sport, jeugd en 

welzijn.  

 Voldoende personeel om de vrijetijdsdiensten te ondersteunen. 

 Het ondersteunen van bloeiende clubs, verenigingen, bewegingen en lossere 
initiatieven. 

 We letten op de integratie van maatschappelijk zwakkeren aan sport- en cultuur 
door in te zetten op toegankelijkheid. Hierbij hebben we oog voor de lidgelden, de 

uitrusting, materiaal, korting voor sport-en cultuuractiviteiten,… 

 De gemeente vraagt in de sport- als cultuursector aandacht voor zowel de 

professionele/competitieve kant van de activiteiten als voor de 

recreatieve/amateuristische beleving van sport en cultuur. 

 De gemeente sensibiliseert om zoveel mogelijk met de fiets, te voet of openbaar 
vervoer naar de vrijetijdsactiviteiten te komen.  

 De gemeente zorgt voor voldoende kwalitatieve fietsinfrastructuur nabij de 
vrijetijdsaccommodatie. 

 Via de brede school willen we de schoolinfrastructuur buiten de schooluren en in 

de vakanties openstellen (turnzalen, speelplaatsen, refters) en het gebouw voor de 

Buitenschoolse kinderopvang voor buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten en voor 

medegebruik door derden (bijv. Sport-en cultuurverenigingen). 

 We ontwikkelen sport- en cultuurinfrastructuur met aandacht voor de directe 
omgeving en buurt. 

 Bij het uitbouwen van een goede accommodatie is er aandacht voor duurzaamheid, 
ecologische materialen en energiezuinige (ver)bouwen. 

 We pleiten voor een consequent en kwalitatief onderhoud van de bestaande 

infrastructuur. 

 Participatie organiseren op vlak van sport en cultuur kan zowel doelgericht, 

gebiedsgericht, themagericht, projectgericht als doelgroepgericht aangepakt worden. 

 

 MERELBEKE, EEN SPORTIEVE GEMEENTE, MET ZOVEEL 2.

MOGELIJK AAN SPORT DOEN EN BEWEGEN 

 Met zoveel mogelijk aan sport doen en bewegen 



 

 

 meer doen bewegen van kinderen via sport op school (zie ook concept brede school) 

 stimuleren van fietspoolinitiatieven (met maximale betrokkenheid van de ouders) 

 gaan voor Air@school ( campagne voor gezonde binnenlucht in schoolgebouwen). 

 Als Groen willen we tevens dat iedereen met een verstandelijke, visuele, auditieve, 
fysieke, psychische beperking of autisme de kans krijgt om te sporten en bewegen 

zoals hij of zij dat wil. De gemeentelijke sportdienst zal daarom het aanbod van G-

sport intensief promoten en in overleg met de lokale sportclubs verder uitbreiden en 

ondersteunen. 

 BLOEIENDE SPORTCLUBS ZIJN BELANGRIJK 3.

 sportclubs en informele verbanden aanmoedigen en ondersteunen met aandacht 

voor clubs, wijk- en buurtsport 

 via incentives in subsidiereglement het recreatief sporten aanmoedigen 

 elk kind moet de kans krijgen om te sporten hetzij competitief of recreatief. 
Openheid van sportclubs voor recreatief sporten zijn een criterium in het gemeentelijk 

subsidiereglement. 

 

 VOLDOENDE EN KWALITATIEVE SPORTINFRASTRUCTUUR IS 4.

ESSENTIEEL 

 Groen steunt de bouw van de tweede sporthal aan de Sportstraat. Die is nodig om de 
vele bloeiende sportclubs een goede infrastructuur te bieden. 

 zorgvuldig inplanten van sportterreinen, met respect voor de buurt en de omgeving. 

o Het Rup Melsen is en blijft een slechte keuze door de ligging nabij het 

habitatrichtlijngebied Makkegemse bossen. Groen wil het Rup Melsen niet 

verder uitvoeren en juridisch afschaffen.  

o In de deelgemeenten is er wel nood aan kwalitatieve sportterreinen. De twee 

familiale voetbalclubs uit Melsen en Bottelare kunnen met steun van de 

gemeente een kunstgrasveld krijgen. 

o De ontwikkeling van sportpark Molenkouter zijn we genegen mits respect 

voor de directe leefomgeving. FC Merelbeke en atletiekclub STAXX krijgen er 

hun vaste plek. De ‘park’functie is belangrijk: het moet ook een ideale plek 

zijn voor de recreatieve sporter, met ruimte voor spel en vrije 

bewegingsruimte, met bv een Finse looppiste, een zwemvijver,...  

o Na de verhuis van een deel van de sportactiviteiten naar het sportpark 

Molenkouter, wordt werk gemaakt van een masterplan Sportstraat met het 

oog op de toekomstige invulling (andere sporten ? Avontuurlijk speelplein ? 

…) 

o De terreinen van SK Merelbeke worden op termijn park/natuur en bos en 

krijgen functionele en aantrekkelijke trage wegen 

 zorgen voor open ruimte om te sporten, te ontmoeten. Bijvoorbeeld: bos, natuur, 
buurtgroen, landelijke wegen, jaagpaden, zwemvijver 

 zorgen voor buurtgroen in het verstedelijkt gebied ifv zachte recreatie 
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 maximale inzet van bestaande gebouwen en het gebruik maken van scholen, zoals 

bv de sportzalen van het GITO en GILKO en het toekomstige gebouw van de  

Buitenschoolse Kinderopvang. 

 zorgen voor de individuele noden van sporters. Bv degelijke fietsroutes, Finse 
looppiste langs trekweg Schelde. 

 CULTURELE INFRASTRUCTUUR 5.

 Groen steunt de uitbouw van het Gemeenschapscentrum. Dit is nodig om de vele 
mooie initiatieven een kwaliteitsvolle infrastructuur aan te bieden. 

 Groen zet in op kwaliteitsvolle kleinschalige ontmoetingsplekken met eigentijdse 
middelen voor presentatie en programmatie gespreid over het grondgebied.   

 De bibliotheekinfrastructuur en werking ervan wordt (her)bekeken in combinatie 

met de infrastructuur en werking van het gemeenschapscentrum en lokaal 

dienstencentrum. 

 De steun van de biliotheek voor de lokale boekenkastjes waarbij bewoners hun boeken 
kunnen inwisselen wordt versterkt. 

 De gemeente versterkt ruimtes voor ateliers, repetitielokalen, pop-upactiviteiten. 
Dit kan met grote zichtbaarheid in de dorpskernen ism met de private markt (verlaten 

winkelpanden, gelijkvloers appartementen, ex-serres) of via de schoolinfrastructuur in 

het kader van brede school. 

 Naast de “klassieke” infrastructuren zetten we in op het creëren van buitenplekken. 

Bijvoorbeeld : openluchtcinema/vrij podium, straat-en pleinactiviteiten. 

 We maken ook gebruik van scholen en het gebouw van de Buitenschoolse 
Kinderopvang om culturele activiteiten te ontplooien. 

 We zetten in op het herbestemmen van de kerken en gaan na of die hier en daar 
kunnen ingezet worden voor lokale kleinschalige wijkactiviteiten. 

 We stellen de eventuele herbestemming van het GC Groenendal bespreekbaar. 
Bijvoorbeeld: als natuurbelevingscentrum en poorthuis voor de Scheldevallei. 

 De bibliotheek, een plek mét toekomst. Groen blijft de bibliotheek ondersteunen. Maar 
misschien kan de toekomstige bibliotheek meer vorm krijgen als … om maar enkele 

voorbeelden te geven:  een actief educatief centrum, een gemeentelijk infocentrum 

voor de burger met aandacht voor het verleden, heden en toekomstige projecten. Men 

kan werken met toekomstlabs en multimediale projecten. De Bib als marktplek om 

innovatieve projecten en ideeën te delen. 

 Voorzien van een degelijke huisvesting voor de Carnavalsverenigingen 

 De uitleendienst wordt verder uitgebouwd en vernieuwd waar nodig. 

 

 RUIMTE, BUDGET EN PRIKKELS VOOR EXPERIMENT 6.

 Inzetten op projectsubsidies voor bv kermissen op een nieuwe leest, kleinschalige 
festivals, projecten rond kunst en recyclagemateriaal 

 Impulssubsidies bv bij het inzetten van senioren in projecten als erfgoedklas, 

voorleesprojecten, éénmalig bij het opstarten van een nieuw initiatief… 



 

 

 Plekken om innovatief out of the box te denken-worden ondersteunen  

 Ondersteuning kan op verschillende manieren, naar gelang wat het best werkt : 
logistieke ondersteuning voor verenigingen of een wezenlijk subsidiebedrag 

 

 MET ZIJN ALLEN ZOVEEL MOGELIJK CULTUUR BELEVEN 7.

 Cultuur, artistieke en erfgoed projecten inzetten bij schoolactiviteiten en naschoolse 

activiteiten (bijvoorbeeld erfgoededucatie op school) 

 Cultuur, artistieke en erfgoed projecten inzetten bij thuis verblijvende ouderen en in 
dit kader ook de animatiewerking op de woon- en zorgsite versterken.  

 De professionele én de amateurkunstenbeoefening evenveel kansen geven. 

 Er is niet alleen aandacht voor infrastructuur en programmatie maar ook voor de 
toeleiding naar cultuur via een vernieuwd aanbod, cursussen, opstapprojecten, enz. 

 We letten op de integratie van kansengroepen door in te zetten op toegankelijkheid 

en het verder uitbouwen van de Uitpas. Hierbij hebben we oog voor materiaal, 

cursusgeld. Naast de materiele kant van de zaak zetten we ook in op een 

buddywerking. 

 De vrijetijdsatelierwerking wordt uitgebreid en versterkt. 

 

 PARTICIPATIE EN VRIJWILLIGERSWERK 8.

 Participatie kan doelgericht (bv openstellen van schoolinfrastructuur), gebiedsgericht 

(bv wijkinitiatieven, OC Flora), themagericht (bv popup ateliers), projectgericht (bv 

erfgoedklassen) als doelgroepgericht (jongeren/ouderen en cultuur) aangepakt 

worden. 

 Wat de vele vrijwilligers in deze sector betreft gaan we voor het versterken van een 

vrijwilligersbeleid, willen we de vrijwilligers soigneren en willen we de vraag-en 

aanbodzijde van cultuur en welzijn beter op elkaar afstemmen. Ook moet er 

eenvormigheid komen in de vergoedingen en statuten van de vrijwilligers in de 

sectoren welzijn en vrije tijd. 

 

 WERKEN ROND CULTUUR EN MOBILITEIT   9.

 We onderzoeken of het mogelijk is om een intragemeentelijk collectief vervoer te 
voorzien naar de culturele activiteiten in de bibliotheek, het cultuurhuis, de 

muziekschool, de ateliers en het dienstencentrum overdag en ‘s avonds. 

 Stimuleren van fietspoolinitiatieven naar cultuuractiviteiten  

 Het moet mogelijk zijn om mindermobiele ouderen meer te betrekken bij het 
cultuuraanbod  

 Opzetten van dementvriendelijke activiteiten of toeleiden naar dementvriendelijke 
activiteiten elders. 
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 Laatavondbussen zijn belangrijk om te kunnen gebruik maken van cultuurbeleving in 
Gent. 


