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SPORT 
Het decreet Lokaal Sportbeleid plaats de gemeente centraal in de ontwikkeling van het sportaanbod. 
Deze krijgt hierbij de opdracht zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om in hun onmiddellijke 
omgeving aan sport te doen, iets waarin het bestuur bijzondere aandacht heeft gegeven met de 
uitbouw van de sporthal ‘Den Draver’.  Het is dan ook de taak van het gemeentebestuur om in 
samenwerking met, en met de ondersteuning van, de Vlaamse Overheid alle inwoners te stimuleren, 
te activeren en te begeleiden naar een kwaliteitsvolle en duurzame sportbeoefening. 

Een sportbeleid op gemeentelijk vlak moet ons inziens dynamisch en vernieuwend zijn, willen we 
hiermee voldoende mensen aanspreken. Bij het uittekenen van zulk een sportbeleid kunnen 
sportverenigingen een belangrijke en centrale rol spelen dankzij participatie op vele vlakken. Het zijn 
immers zij die in hun specifieke sporttak zowel op sociaal als op sporttechnisch vlak garant kunnen 
staan voor een duurzaam sportaanbod. De gemeente moet daarnaast ook oog hebben voor mensen 
die (nog) niet sporten of georganiseerd zijn. 

 

S port  voor  al len  

Als lokale overheid dienen we ook werk te maken van een laagdrempelig sportaanbod, rekening 
houden met het belang van levenslang bewegen en de noodzaak om bewegingsarmoede bij zowel jong 
als oud tot een minimum te beperken. 

Omdat we iedereen wensen aan te zetten tot sportief bewegen of duurzaam sporten, dienen we enkele 
prioriteiten in acht te nemen : 

- aanbieden van een gepaste sportinfrastructuur die betaalbaar is zowel voor het gemeentebestuur 
als voor de gebruikers. 

- in stand houden en optimaliseren van de bestaande infrastructuur met en door samenwerking van 
gebruikers / sportverenigingen. Hierdoor dient een gemeentebestuur een gedragen overeenkomst af 
te sluiten die in twee richtingen werkt en waarbij de gebruikers zeker hun inbreng hebben. 

- eventueel bestaande infrastructuur optimaal aanpassen in functie van het vele gebruik (voetbalveld 
in ecologisch kunstgras) 

- ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen door middel van een doelgericht 
subsidiebeleid 

- trachten sportaanbod te clusteren, binnensporten = sporthal, buitensporten = De Wallen 

- ondersteunen van initiatieven tot onderlinge samenwerking, ook buiten de gemeentelijke grenzen, 
eventueel in samenspraak met de betrokken regio’s Waasland en Rivierenland 

- ondersteunen van laagdrempelige- en recreatiesporten, wijksporten eventueel door een aanbod van 
infrastructuur specifiek voor deze doelgroep  

- kleinschalige buurtgerichte infrastructuur (sportspots), in samenwerking met de jeugddienst 
seniorenbeleid, wijkverenigingen 

- aangepast subsidiebeleid ter ondersteuning van clubs bij verbouwingen van eigen infrastructuur 

- prioriteit geven aan uitvoering van reeds uitgetekende en vastgelegde sportinfrastructuur in lang 
aanslepende dossiers (Dorp aan de Stroom) 
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- stimuleren van sportbeoefening bij kansengroepen en personen met een beperking, dit in 
samenspraak met sportclubs  

- samenwerking met scholen naar aanbod infrastructuur. Onderhandelen en samenwerken met 
buurgemeenten voor o.a. kwalitatief zwemonderricht, gebruik sporthallen, etc. 

Tijdens de afgelopen legislaturen heeft Groen een duidelijke stempel gezet op het sportbeleid binnen 
onze gemeente dankzij een degelijk ‘Sport voor Allen’ beleid. Een goed bestuur dient ervoor te zorgen 
dat zowel jong als oud, topsporter, recreant of persoon met een beperking een sport kan beoefenen in 
de juiste infrastructuur, en dit levenslang.  

 

 


