Contactpersoon Dienst Welzijn / Sport
Evi Discart
Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout
Tel: 015/22.40.11
sport@hulshout.be

2

INHOUDSTAFEL

INLEIDING
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
1.1
1.2
1.3
1.4

AANWERVING SPORTFUNCTIONARIS
IMPULSSUBSIDIE
INTERACTIEF BESTUUR
MISSIE

HOOFDSTUK 2: UITGANGSSITUATIE
2.1 INVENTARISATIE HUIDIGE STRUCTUREN

2.1.1 GEMEENTEBESTUUR

2.1.1.1 Coördinaten gemeentebestuur
2.1.1.2 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen
2.1.1.3 Samenstelling Gemeenteraad

2.1.2 DEMOGRAFISCHE

GEGEVENS

2.1.2.1 Bevolkingsregister
2.1.2.2 Verdeling op basis van leeftijd en geslacht

2.1.3 DIENST WELZIJN
2.1.4 STUURGROEP SPORTBELEIDSPLAN

2.1.4.1 Coördinaten
2.1.4.2 Werking

2.1.5 GEMEENTELIJK SPORTBELEID
2.1.6 VOORZIENINGEN VOOR SPORT

EN SPORTVERENIGINGEN

2.1.6.1 Sportpark Joris Verhaegen
2.1.6.2 Beknopt overzicht
2.2 INVENTARISATIE EXTERNE SPORTACTOREN

2.2.1 GEMEENTELIJKE

SPORTRAAD

2.2.1.1 Coördinaten
2.2.1.2 Algemene Vergadering
2.2.1.3 Raad van Bestuur

2.2.2 VERENIGINGEN

2.2.2.1 Sportverenigingen
2.2.2.2 Socio-culturele verenigingen

2.2.3 SCHOLEN

2.3 BEHOEFTEN EN NODEN

HOOFDSTUK 3: SPORTVERENIGINGEN
3.1
3.2

ANALYSE
DOELSTELLINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: TEGEN EINDE 2009 IS ER ONDERSTEUNING VOOR DE
SPORTVERENIGINGEN UIT DE GEMEENTE

3

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: TEGEN 2011 IS ER EEN KWALITEITSVERHOGING VAN DE
JEUGDSPORTBEGELEIDERS IN SPORTVERENIGINGEN

HOOFDSTUK 4: ANDERSGEORGANISEERDE SPORT
4.1
4.2

ANALYSE
DOELSTELLINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: TEGEN 2011 DE SPORTPARTICIPATIE VAN DE INWONERS
VAN HULSHOUT VERHOGEN
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: TEGEN EINDE 2011 IS ER EEN UITBREIDING VAN HET
AANTAL NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: TEGEN 2010 IS ER OVERLEG TUSSEN SPORTDIENST –
SCHOLEN - SPORTVERENIGINGEN

HOOFDSTUK 5: TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT
5.1
5.2

ANALYSE
DOELSTELLINGEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6: TEGEN 2011 DE SPORTPARTICIPATIE VAN DE
MINDERHEIDSDOELGROEPEN VAN HULSHOUT VERHOGEN

HOOFDSTUK 6: MEERJARENPLAN
SPORTINFRASTRUCTUUR
6.1

ANALYSE

6.2

DOELSTELLINGEN

6.1.1 ALGEMEEN
6.1.2 MASTERPLAN SPORTPARK JORIS VERHAEGEN
STRATEGISCHE

DOELSTELLING

7:

TEGEN

2013 ZULLEN ALLE SPORT- EN
RECREATIEDOMEINEN IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE ZONE-EIGEN GELEGEN ZIJN
STRATEGISCHE DOELSTELLING 8: VANAF 2008 KUNNEN HULSHOUTSE VERENIGINGEN
ONDERSTEUNING KRIJGEN VOOR HET BEHOUD EN / OF UITBREIDING VAN HUN INFRASTRUCTUUR
STRATEGISCHE DOELSTELLING 9: DE REEDS BESTAANDE SPORTINFRASTRUCTUUR EN –
TERREINEN WORDEN ONDERHOUDEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 10: TEGEN 2011 INVESTEERT DE GEMEENTE IN
RENOVATIE EN OMGEVINGSWERKEN BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 7: FINANCIEEL OVERZICHT

4

INLEIDING
DECREET EN UITVOERINGSBESLUITEN
Ter vervanging van het decreet van 5 april 1995 houdende de erkenning en subsidiëring
van de gemeentelijke en provinciale sportdiensten, werd op 9 maart 2007 door de
Vlaamse Regering het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid goedgekeurd.
Ondertussen werd eveneens het eerste
uitvoeringsbesluit gepubliceerd op 19 juli 2007. Dit nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit
gaf een nieuwe stimulans aan de ganse sector. Vele gemeentebesturen die voordien nog
niet over een volwaardige sportdienst beschikten, beslisten om naar aanleiding van dit
nieuwe decreet mee in te stappen in het Sport voor Allen-beleid. Hulshout is ook één van
die gemeenten die deze stap wil zetten.
Om u als lezer een duidelijk beeld te geven welke de basisvoorwaarden zijn die in het
decreet zijn opgenomen, kan u hieronder een kort overzicht vinden van deze
voorwaarden:

1) Het sportbeleidsplan

Het sportbeleidsplan is een document dat omschrijft welke inspanningen de gemeente de
komende 6 jaar wil leveren om het lokale sportbeleid te ondersteunen en verder uit te
bouwen. Via het decreet worden er 4 verplichte hoofdstukken opgelegd:
a) omschrijving van de beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van
sportverenigingen;
b) omschrijving van de beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van de
andersgeorganiseerde sport;
c) de omschrijving van de beleidsmaatregelen voor de ondersteuning en stimulering van
de toegankelijkheid tot sport en diversiteit in sport;
d) de beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking tot
sportinfrastructuur.
De invulling, uitvoering en evaluatie van dit sportbeleidsplan dient te gebeuren op een
interactieve manier.

2) De sportraad

De gemeente dient zich te engageren om een gemeentelijke sportraad op te richten
waarin alle betrokken actoren betreffende het sportbeleid vertegenwoordigd zijn. Aan
deze voorwaarden is door de gemeente reeds voldaan door de oprichting en erkenning van
de gemeentelijke sportraad tijdens de gemeenteraad van 25 juni 2007.

3) De sportgekwalificeerde ambtenaar

Elke gemeente met minder dan 50.000 inwoners dient uiterlijk op 1 oktober 2008
minstens één sportgekwalificeerde ambtenaar in dienst te hebben.
De nieuwe
personeelsformatie voorziet in deze functie die ten spoedigste zal ingevuld worden.
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LINK MET HET GEMEENTELIJK STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2007-2012
Op 23 maart 2001 verscheen in het Staatsblad het artikel 242 bis in de nieuwe
gemeentewet, dat de colleges van burgemeester en schepenen verplicht aan de
gemeenteraad een algemeen beleidsprogramma voor te leggen. Betreffend artikel is
overgenomen in het nieuwe gemeentedecreet. Dit beleidsprogramma moet minstens de
belangrijkste beleidsplannen bevatten. Voorliggend sportbeleidsplan zal, na de
noodzakelijke goedkeuringen en eventuele aanpassingen, een onderdeel uitmaken van het
alomvattend gemeentelijk Strategisch Beleidsplan.
Om tot zo’n gemeentelijk Strategisch Beleidsplan te komen, moeten alle
gemeentebesturen zich bezinnen over de strategie die zij de volgende jaren zullen volgen
en over de vraag hoe ze die strategie naar de praktijk zullen vertalen. De bedoeling van
dit alles is dat de kwaliteit van het beleid, van het lokaal bestuur, erop vooruit moet gaan.
Het is in deze kleinste kring van politieke besluitvorming die de gemeente is, het dichtst
bij de mensen, dat een belangrijke stempel gedrukt wordt op de kwaliteit van de
samenleving. Het goed gevoel van de mensen speelt zich af in hun directe leefomgeving
en het gemeentebeleid heeft daar een grote invloed op. Dit welbevinden wordt bepaald
door de rol die de lokale overheid al dan niet speelt, de manier waarop bestuurd wordt en
de initiatieven die genomen worden. Daarbij geeft het gemeentebestuur voldoende
kansen aan mensen, verenigingen en ondernemingen om mee verantwoordelijkheid te
nemen. Zij zijn het die kleur geven aan de samenleving.
Er wordt in ons Strategisch Beleidsplan gebouwd aan een warme lokale samenleving
waarbij de eigen zin niet ligt in de eigen-ik, maar in de keuze voor anderen, het
groepsgevoel, het gemeenschapsleven. Zeker in de sport. Het gemeentebestuur biedt
mensen haar kennis en ervaring aan en geeft een houvast, zekerheid. Tenslotte moet
altijd iemand het doen, leiding en beslissingen nemen. Het gemeentebestuur wil dit
uitvoeren vol daadkracht, initiatief en politieke verantwoordelijkheid.
Het Strategisch Beleidsplan 2007 – 2012 bouwt verder op de lange termijnvisie
geëtaleerd in het afgelopen algemeen beleidsprogramma 2001–2006 van het
gemeentebestuur.
Door het opstellen hiervan kon het gemeentebestuur zich op diepgaande wijze bezinnen
over de strategie die zij de voorbije jaren te volgen had en over de vraag hoe ze die
strategie naar de praktijk kon vertalen. De bedoeling van dit alles was dat de kwaliteit
van het beleid erop vooruit zou gaan. Wat gelukkig ook gebeurde.
De realisatie van het 2de Strategisch Beleidsplan was voor de huidige bestuursploeg geen
al te moeilijke klus, omdat het een hertaling, met noodzakelijke bijsturingen, is geworden
van het Respect Actieplan 2007-2012, zoals dat aan de kiezer werd voorgelegd tijdens
de kiescampagne van oktober 2006. Eerder was trouwens aangekondigd dat dit contract
met de Hulshoutenaren het kompas dient te zijn dat de gemeente Hulshout zal leiden
doorheen de lopende legislatuur. Om van begin af de juiste richting te volgen werd dit
Strategisch Beleidsplan reeds op de 1ste zitting van de gemeenteraad van deze legislatuur
goedgekeurd.
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Dit 2de Strategisch Beleidsplan is uiteindelijk een evenwichtsoefening geworden tussen
de lokale economische ontwikkeling, kwaliteitsvol wonen én de natuur en de ruimtelijke
ordening. Het geven van nieuwe impulsen aan onze economie, kansen om te bouwen in
eigen gemeente en ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt, zijn belangrijk.
Maar tegelijk wil het gemeentebestuur het gewone leven van de mensen warmer,
aangenamer en aantrekkelijker maken. Cultuurbeleving, toerisme en sport (à fortiori het
bloeiend sportgebeuren binnen onze gemeente) verdienen onze blijvende aandacht. Het is
de bedoeling dat voorliggend sportbeleidsplan 2008 – 2013 wordt geïntegreerd in dit
alomvattend Strategisch Beleidsplan.
De gemeente Hulshout wil de komende jaren, voortbouwend op de ruime bestaande
mogelijkheden, bouwen aan een ambitieus sportprogramma met een excellent aanbod aan
sportmogelijkheden, recreatief én topsport.
De boodschap van ons gemeentebestuur luidt: “van respect word je sterk”. Samen
geloven we in een rooskleurige toekomst voor onze gemeente en haar inwoners. Op een
actieve wijze, waarbij de inwoner zélf meehelpt om die toekomst waar te maken. En dit
samenwerken aan de toekomst kan alléén als je dit samen doet met anderen. Niet ten
koste van anderen. Uit respect voor al haar inwoners zal het gemeentebestuur
voortbouwen op haar idealen en stijl. In een notedop betekent dit: alleen beloven wat kan
waargemaakt worden, inhoud voorrang geven op verpakking en inzetten op meer respect
voor mensen. Respect is geen reclameslogan, maar een ambitie. De ambitie van dit
gemeentebestuur.
De wereld verandert snel. Mensen zoeken veiligheid, geborgenheid en eigenwaarde. Dat
is de uitdaging voor de moderne politicus: verandering in goede banen leiden. Daarin wil
het gemeentebestuur leiding nemen, van het grote Europa tot in onze kleine gemeente.
Sport is hiervoor het vehikel bij uitstek.
Dit sportbeleidsplan 2008 – 2013, als onderdeel van een algemeen beleidsprogramma,
moet een bron van inspiratie en werkkracht worden voor de gemeenteraadsleden binnen
de komende bestuursperiode. Binnen de beleidslijnen die hier uitgetekend worden, moet
rekening gehouden worden met de concrete mogelijkheden.
Mensen willen van een beleid resultaten zien. Terecht. Daarom verkiest het
gemeentebestuur in de komende jaren voor een terreinbeleid boven bureaubeleid. Zo ook
wordt dit sportbeleidsplan 2008 – 2013, binnen het Strategisch Beleidsplan 2007-2012
het contract met de Hulshoutenaren en het kompas dat onze gemeente kan leiden
doorheen deze en volgende legislatuur.
Hieruit zal het gemeentebestuur een operationeel plan opmaken als strategie voor het
dagelijks functioneren van de organisatie. Met duidelijke richting en doelen. Met
mijlpalen en bakens om te weten dat we goed bezig zijn.
We gaan resoluut voor een gemeentebeleid dat mensen goesting geeft om mee te doen.
Zeker als het om de sport te doen is.
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ALS LAATSTE…
wenst het bestuur iedereen te bedanken die enigszins heeft bijgedragen tot de inhoud
van dit sportbeleidsplan. Door er samen over na te denken en erover te discussiëren, zijn
we gekomen tot een totaalpakket, waarmee we de komende 6 jaren een aanzet willen
geven tot het verder uitbouwen en ondersteunen van het algemeen sportbeleid.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
Aan de hand van dit eerste hoofdstuk, willen we als gemeente aantonen en verduidelijken
op welke manier de gemeente wenst te voldoen aan enkele voorwaarden die zijn
opgenomen in het decreet en uitvoeringsbesluit. Tevens kan u in dit hoofdstuk onze
missie terug vinden.

1.1 AANWERVING SPORTFUNCTIONARIS
Als groeiende gemeente willen we investeren in een degelijk beleid voor onze inwoners.
Hiervoor is een uitgebalanceerde personeelbezetting en –omkadering onontbeerlijk. In
het kader van het nieuwe decreet betreffende het Sport voor Allen-beleid, wil het
gemeentebestuur zich ertoe verbinden om het sportbeleid binnen onze gemeente verder
uit te bouwen en een engagement op te nemen naar de toekomst toe.
Eén van de voorwaarden vermeld in het decreet is dat elke sportdienst dient te
beschikken over minstens 1 sportfunctionaris. Tijdens de besprekingen in september en
oktober betreffende het algemeen personeelbeleid in onze gemeente, is ervoor gekozen
om in het organigram 1 sportfunctionaris te voorzien. Doch in de opstartfase voor de
uitbouw van een erkende sportdienst zal voorlopig een halftijdse sportfunctionaris
worden aangeworven.
Bij de start van het nieuwe jaar zullen examens worden
uitgeschreven voor de aanwerving van deze sportfunctionaris.
De gemeente zal dus
zeker voor 1 oktober 2008 voldoen aan de voorwaarde betreffende het hebben van een
sportfunctionaris.

1.2 IMPULSSUBSIDIE
Het decreet maakt eveneens melding van de mogelijkheid tot het verkrijgen van
bijkomende impulssubsidies vanaf 2009.
Hiervoor moet de gemeente expliciet
beschrijven hoe zij dit impulsbeleid wensen uit te voeren.
Het thema dat de Vlaamse Overheid heeft vastgelegd voor de komende bestuursperiode
is de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een
erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten. Als gemeente erkennen wij de
noodzaak van degelijk geschoolde (jeugd)sportbegeleiders en willen wij zeker en vast
inspelen op dit thema (zie verder onder hoofdstuk 3). Indien wij als gemeente kunnen
voldoen aan de voorwaarden die in het uitvoeringsbesluit zullen worden opgenomen, zal de
sportfunctionaris hieromtrent een aanvullend hoofdstuk bij het sportbeleidsplan
schrijven waarin duidelijk wordt gemaakt welke inspanningen de gemeente wil leveren in
het kader van dit opgelegde thema.
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1.3 INTERACTIEF BESTUUR
Als voorwaarde opgenomen in het decreet dient het sportbeleidsplan op een interactieve
manier tot stand te komen, uitgevoerd en geëvalueerd. De gemeente schaart zich achter
dit standpunt en stimuleert reeds jaren de betrokkenheid van plaatselijke actoren bij de
opmaak en uitvoering van het beleid.
OPMAAK SPORTBELEIDSPLAN
In het kader van de opmaak van dit beleidsplan zijn er verschillende stappen genomen om
alle actoren te betrekken. In eerste instantie werd er een stuurgroep samengesteld met
vrijwilligers uit de sportraad. Deze stuurgroep is de motor geweest van de verdere
voorbereiding om te komen tot een ontwerp sportbeleidsplan.
In eerste instantie heeft de stuurgroep enquêtes opgesteld om de verschillende actoren
te bevragen namelijk de sportverenigingen, inwoners, leerlingen lager onderwijs en
leerkrachten LO van het lager onderwijs. Na het verzamelen en verwerken van alle
relevante gegevens, heeft de stuurgroep de verschillende doelstellingen bepaald die in
dit beleidsplan zijn opgenomen en een voorstel uitgewerkt van subsidiereglementen. Via
terugkoppeling bij de Raad van Bestuur van de sportraad, zijn er laatste aanpassingen
gedaan aan het ontwerp sportbeleidsplan en ontwerp subsidiereglementen. Na deze
aanpassingen, werd het ontwerp voor definitief advies voorgelegd aan de algemene
vergadering van de sportraad en voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
UITVOERING SPORTBELEIDSPLAN
Voor de uitvoering van de verschillende doelstellingen die staan beschreven in dit plan, is
de medewerking nodig van alle plaatselijke actoren die enigszins te maken hebben met
het sportbeleid in onze gemeente. We hebben het hier in eerste instantie over de
gemeente (meer bepaald de sportdienst), de sportverenigingen, de sportraad, de scholen,
… maar ook minder courante partners zoals het OCMW, KVG en eventueel socio-culturele
verenigingen zullen betrokken worden bij de uitvoering van de doelstellingen.
EVALUATIE SPORTBELEIDSPLAN
De evaluatie gebeurt op verschillende manieren en op verschillende momenten tijdens het
uitvoeringsproces. In eerste instantie dient de gemeente jaarlijks een verslag op te
maken betreffende de uitvoering van het sportbeleidsplan.
Dit zal voornamelijk
voorbereid worden door de sportfunctionaris, maar eventuele bijsturingen en relevante
aanvullingen dienen besproken te worden met de sportraad. Aangezien het sportbeleid
vanaf 2008 een impuls zal krijgen vanuit de gemeente door het verstrekken van subsidies
en het organiseren van eigen activiteiten door de sportdienst in samenwerking met
externe actoren, zal de gemeente in samenwerking met de sportraad eind 2008 een
grondige evaluatie voeren. Deze evaluatie dient om een eerste balans op te maken en om
de eventuele ‘kinderziekten’ uit de subsidiereglementen te halen en desgewenst de
doelstellingen verder op punt te stellen.
In het derde jaar van de beleidsplanperiode moet in overleg met de sportraad het
sportbeleidsplan geëvalueerd worden op het bereiken van zijn doelstellingen en de
beoogde beleidseffecten en dienen nieuwe behoeften gebundeld te worden.
De
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sportraad zal hierin een trekkersrol vervullen, maar ook andere actoren zoals de
sportverenigingen en de scholen zullen bij dit evaluatieproces betrokken worden.
Op het einde van deze beleidsplanperiode dient er een nieuw sportbeleidsplan opgemaakt
te worden en zal het huidige plan volledig geëvalueerd worden. Ook hierbij zullen alle
actoren de kans krijgen om hun meningen te formuleren.

1.4 MISSIE
Meer mensen, op een meer kwalitatieve en regelmatige manier aan het bewegen en
sporten krijgen, is de sportmissie van ons gemeentebestuur. We willen een volwaardig
sportbeleid in een democratisch, duurzaam en medisch verantwoord kader met gelijke
kansen voor elke Hulshoutenaar en vele mensen uit de wijde regio.
De spil van ons gemeentelijk sportbeleid is de gemeentelijke sportdienst.
Het prestatieniveau dat de gemeente wenst na te streven bestrijkt zowel recreatie- als
competitiesport, met doorgroei naar topsport.
Het gemeentebestuur wenst dit te realiseren in kwaliteitsvolle omstandigheden: op het
vlak van infrastructuur, structuur, begeleiding en sportpromotie.
Kortom: sport in Hulshout ambieert veelzijdig te zijn.
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HOOFDSTUK 2: UITGANGSSITUATIE
Een degelijke beleidsplanning moet zich baseren op reële behoeften. Deze behoeften
vloeien op hun beurt voort uit de gegeven lokale situatie. Om hier een goed beeld van te
krijgen worden in dit eerste deel een aantal relevante gegevens in beeld gebracht met
betrekking tot de bij het sportbeleid betrokken instanties en personen, de bevolking en
de verenigingen.

2.1

INVENTARISATIE HUIDIGE STRUCTUREN

2.1.1 GEMEENTEBESTUUR
2.1.1.1 Coördinaten gemeentebestuur
Gemeentebestuur Hulshout
Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout
Tel. 015/22.40.11
Fax 015/22.40.14

2.1.1.2 Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen
NAAM EN FUNCTIE

BEVOEGDHEDEN

Burgemeester
VERHAEGEN Mark

Coördinatie, communicatie
Politie
Ruimtelijke Ordening
Economie en Tewerkstelling, middenstand, KMO,
industrie
Land- en Tuinbouw

1ste Schepen
OOMS Maurice

Openbare Werken, Reiniging, Beheer van Goederen
(patrimonium, waterlopen, plantsoenen)
Sport

2de Schepen
DAEMS Geert

Financiën en Begroting
Personeel en Dienstverlening, informatisering,
administratieve vereenvoudiging
Openbare nutsvoorzieningen en energie
Kerkfabrieken

3de Schepen
LEFLOT Anja

Burgerlijke stand, Jubilea, Feesten en Plechtigheden
Cultuur, Verenigingsleven, Maatschappelijke Zorg en
Vrije tijd
Toerisme, recreatie en evenementen
Jeugd
Bibliotheek
Gehandicapten
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4de Schepen
WAUTERS Jef

Onderwijs
Gezin, Kinderopvang
Werkwinkel en PWA
Leefomgeving, Milieu en Natuur, Grondbeleid
Verkeer en Mobiliteit
Huisvesting
Senioren
Gelijke Kansenbeleid
Europese Aangelegenheden
Ontwikkelingshulp

5de Schepen
VAN BAEL Jozef

Sociale Zaken, Welzijn, Volksgezondheid en
Kansarmoede

2.1.1.3 Samenstelling Gemeenteraad
VERHAEGEN Mark
OOMS Maurice
DAEMS Geert
LEFLOT Anja
WAUTERS Jef
VAN BAEL Jef
SCHEERENS Jules
VAN DEN BROEK Louis
VAN LOOY Hilde
HUYSKENS Rigo
VOET Jos
INDEKEU Sabine
LEUNENS Patrick
GHYS Diana
STAS Nicole
VLEUGELS Geert
VLEUGELS Gunther
VAN DEN BRUEL Gust

Vertrouwenspersoon:
MEURRENS Mark
SMETS Karina
WOUTERS René
GOYSENS Natacha
CLÉ Marina

Ramselsesteenweg 70, 2235 Hulshout
Grote Baan 311, 2235 Hulshout
Langestraat 57, 2235 Hulshout
Oude Heibaan 43, 2235 Hulshout
Grote Baan 42, 2235 Hulshout
Nieuwstraat 10, 2235 Hulshout
Amerveldstraat 2, 2235 Hulshout
Stationsstraat 136, 2235 Hulshout
Grote Baan 107, 2235 Hulshout
Hooivelden 3, 2235 Hulshout
Maskensstraat 3, 2235 Hulshout
Netelaan 49, 2235 Hulshout
Grote Baan 103, 2235 Hulshout
Strepestraat 10, 2235 Hulshout
Linieweg 2, 2235 Hulshout
Schietboompleinstraat 11, 2235 Hulshout
Aarschotsebaan 26, 2235 Hulshout
Ramselsesteenweg 91, 2235 Hulshout

Booischotseweg 145, 2235 Hulshout

Langestraat 20, 2235 Hulshout
Vennekensstraat 57, 2235 Hulshout
Heibaan 233a, 2235 Hulshout
De Schrans 3, 2235 Hulshout
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2.1.2 DEMOGRAFISCHE

GEGEVENS

2.1.2.1 Bevolkingsregister
Evolutie van het inwonersaantal volgens het bevolkingsregister
Jaar

M

V

Totaal

1995
1998
2001
2004
2007

4019
4141
4324
4434
4692

3979
4175
4367
4556
4792

7998
8316
8691
8990
9484

Uit deze gegevenstabel kunnen we afleiden dat de bevolking van Hulshout op 3 jaar tijd
met 494 eenheden of 5,21% toegenomen is. Traditioneel is de sterke aangroei van de
Hulshoutse bevolking grotendeels het gevolg van een hoog aantal inwijkelingen.

2.1.2.2 Verdeling op basis van leeftijd en geslacht
Leeftijdscategorie

M

V

TOTAAL

0 – 5 jaar
6 – 11 jaar
12 – 18 jaar
19 – 30 jaar
31 – 65 jaar
66 – 101 jaar

272
345
308
641
2449
677

248
367
369
625
2373
810

520
712
677
1266
4822
1487

TOTAAL

4692

4792

9484

2.1.3 DIENST WELZIJN
De administratie van de sector sport is ingedeeld bij de dienst Welzijn op het
gemeentehuis.
Het is de welzijnsconsulente op deze dienst, die naast andere
administratieve taken betreffende het algemeen welzijnsbeleid, sport op zich neemt.
Het huidige takenpakket in het kader van het algemeen sportbeleid is:
- ondersteuning aanbieden aan de sportverenigingen;
- opvolgen van de gemeentelijke sportraad;
- verhuring gemeentelijke sporthal;
- opmaak en uitvoering sportbeleidsplan;
- …

2.1.4 STUURGROEP

SPORTBELEIDSPLAN

2.1.4.1 Coördinaten
De stuurgroep staat in voor de voorbereiding van het sportbeleidsplan. Verschillende
afgevaardigden uit de gemeentelijke sportraad vormen de stuurgroep:
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*
*
*
*
*
*
*

Louis Deckers
Inge Ruts
Els Vetters
Nick Goemaere
Chris Helsen
Maurice Ooms
Evi Discart

Tennisclub Sportiva vzw
deskundige
deskundige
deskundige
deskundige
schepen van sport
afgevaardigd ambtenaar

2.1.4.2 Werking
Na de samenstelling van de stuurgroep voor de opmaak van het sportbeleidsplan, is deze
verschillende keren samen gekomen om een voorstel tot ontwerp sportbeleidsplan op te
stellen. De stuurgroep heeft volgende taken op zich genomen:
- verzamelen van algemene gegevens;
- opstellen van verschillende enquêtes voor de bevraging van:
 de bevolking;
 de sportclubs;
 de leerkrachten lichamelijke opvoeding in het lager onderwijs;
 de leerlingen van het lager onderwijs;
- verwerking van de verschillende enquêtes;
- voorbereidend werk voor het opstellen van de subsidiereglementen;
- vaststelling van de behoeften, doelstellingen en maatregelen;
- vaststelling van het ontwerp dat ter goedkeuring dient overgemaakt te worden aan
de sportraad.

2.1.5 GEMEENTELIJK

SPORTBELEID

Het merendeel van het sportaanbod in onze gemeente wordt verschaft door de
verschillende sportverenigingen. Zij vormen de draaiende motor achter het gehele
sportgebeuren. Door hun eigen zelfstandigheid kunnen zij zich op een creatieve manier
ontplooien en ontwikkelen zij een uitgebreid sportaanbod voor de inwoners van Hulshout.
Als gemeente willen wij de (sport)verenigingen ondersteunen op zowel financieel als
materieel gebied. Financiële steun kan op naam van de vereniging worden toegekend voor
bv. verbouwingswerken aan lokalen die op grond van de gemeente staan. Materiële
ondersteuning kan bekomen worden voor bv. ontlening van diverse materialen zoals
nadars, witte panelen, …, het gratis bekendmaken van initiatieven via het gemeentelijk
informatieblad en website, …
Daarnaast investeert de gemeente in het onderhoud van de huidige (gemeentelijke)
sportinfrastructuur. Zo is sinds 17 juli 2007 het nieuwe zwembad geopend en zullen de
verbouwingswerken aan de gemeentelijke sporthal januari 2008 afgerond moeten zijn.
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2.1.6 VOORZIENINGEN

VOOR SPORT EN SPORTVERENIGINGEN

Qua sportinfrastructuur heeft onze gemeente verschillende accommodaties ter
beschikking. Deze accommodaties zijn:
- ofwel in beheer van de gemeente;
- ofwel via een jaarlijkse huurprijs in beheer van vzw’s;
- ofwel in beheer van privé-initiatieven.
Hierbij maken we een duidelijk onderscheid tussen gemeentelijke en andere
sportinfrastructuur.

2.1.6.1 Sportpark Joris Verhaegen
Zo’n 40 jaar geleden heeft toenmalig burgemeester Joris Verhaegen de toon gezet met
de oprichting van een sportcentrum met hierin een sporthal, zwembad en later een
atletiekpiste. Dit gebeurde jaren voordat in de gemeenten uit de wijde regio plannen in
deze zin werden opgemaakt. In 1994 kwam er de 1ste wielerpiste in de provincie bij.
Ondertussen werd in dit Sportpark ook een tennishal opgericht met 4 binnenterreinen,
alsook een 5-tal buitenterreinen. Deze tennisaccommodatie wordt beheerd door een
aparte vzw. Tenslotte zijn er drie voetbalvelden: het A - terrein voor de Sportivahal, B en C - terrein binnen wieler-, resp. looppiste. Omdat de plaatselijke voetbalclub, SV
Hulshout gestopt is, worden deze terreinen momenteel benut door onze lokale
amateurvoetbalclubs en voor trainingen door KFC Houtvenne.
GEMEENTELIJKE SPORTIVAHAL
De gemeentelijke Sportivahal, met afmetingen van 28 x 40 meter, was dringend aan
renovatie toe. Uit veiligheids- en sanitaire overwegingen moest de laagbouw dringend en
grondig aangepakt worden. Het nieuw- en vernieuwbouwproject dat eind dit jaar
gefinaliseerd wordt, is indrukwekkend, maar is meer dan nodig: het komt volledig
tegemoet aan de sportbehoeften nu en in de toekomst.
De laagbouw is verwijderd en heropgebouwd als stevige constructie waarop nog een
(gecompartimenteerde) sportzaal is gebouwd. De cafétaria bevindt zich achter het doel
van het hoofdterrein van de voetbal, waardoor er tevens een beter zicht komt op de
sportactiviteiten in de hal. De rechterflank is uitgebouwd met een turnzaal en tumbling.
Hierdoor kan de bestaande sporthal quasi volledig voor balsporten worden gebruikt.
Uiteindelijk zijn er volgende sportfaciliteiten voorzien in de Sportivahal: op de
gelijkvloerse verdieping is er de sporthal (40 x 28 m) en de nieuwe turn- en tumblinghal
(45 x 11,60 m). Op de 1ste verdieping (toegankelijk met trap én lift) zijn er twee
sportzalen (42 x 10 m), resp. (21 x 8 m), te compartimenteren in 4, resp. 2 kleine
sportzalen.
GEMEENTELIJKE ZWEMBAD
Het gemeentebestuur nam tijdens de voorbije bestuursperiode eveneens het initiatief
om een nieuw zwembad te bouwen. Het nieuwe instructiezwembad (afmetingen 8,33 x
16,66 m) werd deze zomer in gebruik genomen. Qua architectuur, isolatie en
waterbehandeling kan dit moeiteloos de uitdagingen van de 21ste eeuw aan. Het gebouw is
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vlot toegankelijk voor andersvaliden door een hellend vlak aan de inkom. Er is een
speciale lift om andersvaliden in het water te helpen. De tarieven voor dit zwembad, net
als voor Sportivahal, zijn zo laag mogelijk gehouden om een maximale participatie te
kunnen realiseren. Zowel de individuele zwemmer als de verenigingen kunnen gebruik
maken van dit zwembad.
ATLETIEKPISTE
De gemeente heeft ook een lange atletiektraditie. Sedert 30 jaar ligt er een sintelpiste,
welke in de nabije toekomst zal worden opgewaardeerd tot een kunststofpiste.
Hiermee is veruit de meeste sportinfrastructuur van de gemeente gebundeld in dit
Sportpark, binnen een op het gewestplan speciaal daartoe voorzien bestemmingsgebied,
goed bereikbaar langs het bedrijventerrein Groot Goor. Met ruime parkeermogelijkheden
om de hinder voor omwonenden uit te sluiten.

2.1.6.2 Beknopt overzicht
Om een duidelijk beeld te hebben van alle sportinfrastructuur, zetten we ze allemaal op
een rij.

*
*
*
*
*
*
*
*

GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
HULSHOUT
HOUTVENNE
WESTMEERBEEK
Sporthal
* Gemeentelijke visvijver * Voetbalterreinen (2)
Wielerpiste
‘De Linie’
* Skateterrein
Atletiekpiste
* Voetbalterreinen (2)
* Speelplein (basket –
Voetbalterreinen (3)
voetbal – skateramp)
Zwembad
Buiten basketterrein (2)
Turnzalen (2)
Polyvalente zaal
ANDERE SPORTINFRASTRUCTUUR
HOUTVENNE
WESTMEERBEEK
* Visvijver De Poer
* Manege
* Tennisclub Lybo vzw
* Visvijver De Ringvissers
* Turnzaal
* Visvijver De Kikker
* Visvijver Hoevestraat
* Turnzaal

HULSHOUT
* Indoor Fitness bvba
* Paintball Game Out
* TC De Rakket
* TC Sportiva vzw
* Voetbalterrein FC
Heidester
* Voetbalterrein FC Voet
* Manege “De Prairie”
* Café Snooker “De
Nachtegaal”
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2.2 INVENTARISATIE EXTERNE SPORTACTOREN

2.2.1 GEMEENTELIJKE

SPORTRAAD

2.2.1.1 Coördinaten
Gemeentelijke Sportraad
Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout
* Voorzitter: Louis Deckers, Brouwerijstraat 39, 2235 Hulshout – Tennisclub Sportiva
vzw.
* Ondervoorzitter: Nick Goemaere, J. Verlooyplein 11, 2235 Hulshout – deskundige.
* Secretaris: Inge Ruts, Oud Pleintje 4, 2235 Hulshout – deskundige.
* Penningmeester: deze functie is tot op heden nog niet ingevuld.

2.2.1.2 Algemene Vergadering
NAAM
STEMGERECHTIGD
An Van den Bergh
Leen Van den Eynde
Staf Wuyts
Francis Cornelis
Johny Helsen
Liliane De Cock
Louis Deckers
Ellen Schollaert
Tom Lambrechts
Emiel De Wever
Jos Heremans
Fritz Van Clemen
Staf Van Dyck
Eddy Buts
Danny De Bie
Nick Goemaere
Inge Ruts
Chris Helsen
Els Vetters

VERENIGING
Wielerteam
Gemeentelijke Basisschool Hulshout
TTC Hulshout
Altis vzw
WTC Pallietertrappers
Dansgroep Vrij en Vrolijk
Tennisclub Sportiva vzw
Vrije Basisschool ‘De Schatkist’
A.C. Hulshout vzw
Judo
KSV Jeugd Hulshout
BBC Zuiderkempen
Wielerclub Hulshout
B ’n B Cycling Team Hulshout
Deskundige
Deskundige
Deskundige
Deskundige
Deskundige

VASTE WAARNEMENDE LEDEN
Maurice Ooms
Evi Discart

Schepen van sport
Afgevaardigde ambtenaar
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2.2.1.3 Raad van Bestuur
NAAM
STEMGERECHTIGD
Staf Wuyts
Francis Cornelis
Louis Deckers
Ellen Schollaert
Tom Lambrechts
Johny Helsen
Emiel De Wever
Fritz Van Clemen
Nick Goemaere
Inge Ruts
Chris Helsen
Els Vetters

VERENIGING
TTC Hulshout
Altis vzw
Tennisclub Sportiva vzw
Vrije Basisschool ‘De Schatkist’
A.C. Hulshout vzw
WTC Pallietertrappers
Judo
BBC Zuiderkempen
Deskundige
Deskundige
Deskundige
Deskundige

VASTE WAARNEMENDE LEDEN
Maurice Ooms
Evi Discart

Schepen van sport
Afgevaardigde ambtenaar

2.2.2 VERENIGINGEN
Hulshout telt meer dan 130 verenigingen, die zich voornamelijk richten op één of andere
vorm van vrijetijdsbesteding voor hun leden / inwoners van Hulshout. Een 40-tal hiervan
zijn sportverenigingen.
De andere verenigingen zijn voornamelijk socio-culturele
verenigingen, jeugdverenigingen, onderwijs, e.d. Om een duidelijk beeld te geven, wordt
eerst een lijst gegeven van alle sportverenigingen en daarna van alle socio-culturele
verenigingen die op regelmatige basis sportgerelateerde activiteiten aanbieden aan hun
leden.

2.2.2.1 Sportverenigingen
NAAM VERENIGING
Atletiekclub Hulshout
BBC Hulshout
Volleywood
Altis – Turnkring
Turnvrienden
Altis – Judoclub
Kick-Boxing Europe Gym
T.C. Lybo
T.C. Sportiva
T.C. De Rakket
TTC Hulshout

SPORTTAK
Atletiek, wielrennen, zwemmen
Basket
Volleybal
Turnen, dans
Turnen
Judo
Kick-boxen, karate
Tennis
Tennis, squash
Tennis
Tafeltennis
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De Nachtegaalboys
FC D’Enneke
FC Voet
Heidester
KFC Houtvenne
MSV Zaalvoetbal
MTB De Sjotbikers
B ’n B Cycling Team
WTC Pallietertrappers
Pedaalstoempers
Wielerclub Hulshout
Foxy Rijders
HH Cars
M.C. Vennecrossers
Indoor Racers Hulshout
Landelijke Rijvereniging St. Adriaan
Neteruiters
Paardenvrienden Hulshout
De Poer
De Ringvissers
De Snelle Vlucht Houtvenne
De Snelle Vlucht Hulshout
De Ringdravers
De Nachtegaalboys
Vrij en Vrolijk
Volkskunstgroep Zonnedauw

Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Zaalvoetbal
Mountainbike
Wielrennen, mountainbike, duatlon
Wielrennen
Wielrennen
Wielrennen
Autocross
Autocross
Motocross
Karting
Paardensport
Paardensport
Paardensport
Hengelsport
Hengelsport
Duivensport
Duivensport
Biljart
Biljart
Dans
Volksdansgroep

2.2.2.2 Socio-culturele verenigingen
NAAM VERENIGING
VVV Hulshout vzw
KWB Houtvenne
KWB Hulshout
KWB Westmeerbeek
Landelijke Gilde Houtvenne
Landelijke Gilde Westmeerbeek
KAV Hulshout
KVLV Houtvenne
KVLV Hulshout
KVLV Westmeerbeek
Chiro Houtvenne
Chirojongens Westmeerbeek
Chiromeisjes Westmeerbeek
Chirojongens Hulshout
Chiromeisjes Hulshout

Deelsector
Toerisme
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Socio-culturele vereniging
Jeugdvereniging
Jeugdvereniging
Jeugdvereniging
Jeugdvereniging
Jeugdvereniging
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KLJ
OKRA Hulshout
S-Plus Hulshout
OKRA Houtvenne
OKRA Westmeerbeek

Jeugdvereniging
Seniorenbond
Seniorenbond
Seniorenbond
Seniorenbond

2.2.3 SCHOLEN
Hulshout beschikt enkel over kleuter- en lager onderwijs. Voor het secundaire onderwijs
moeten de jongeren zich richten tot de omringende gemeenten.
Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen gemeentelijk en vrij onderwijs. Hieronder kan je een
overzicht terug vinden.
HOOFDSCHOOL

WIJKAFDELING

Gemeentelijke Basisschool Hulshout
Strepestraat 21
2235 Hulshout

Gemeentelijke Basisschool Hulshout
Grote Baan 332
2235 Hulshout

Vrije Basisschool “De Schatkist”
Mgr. Raeymaekersstraat 13
2235 Westmeerbeek

Vrije Kleuterschool “De Toverdoos”
Grote Baan 118
2235 Hulshout

lager onderwijs

kleuter- en lager onderwijs

kleuter- en lager onderwijs

kleuteronderwijs

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
Langestraat 11
2235 Houtvenne

kleuter- en lager onderwijs

2.3

BEHOEFTEN EN NODEN

Om van de betrokkenen zelf te vernemen wat hun bekommernissen zijn, heeft de
stuurgroep verschillende enquêtes uitgevoerd. Uiteindelijk werden er 4 enquêtes
opgesteld en verdeeld onder volgende betrokkenen:
- de sportclubs;
- inwoners van Hulshout;
- leerkrachten lichamelijke opvoeding lager onderwijs;
- leerlingen lager onderwijs.
Bijkomend werden enkele inwoners van Hulshout behorende tot één van de specifieke
doelgroepen nl. allochtonen, mindervaliden of financieel zwakkeren, bevraagd door de
maatschappelijk werkers van het OCMW. Vanuit al deze enquêtes en bevragingen, zijn
onderstaande noden en behoeften naar boven gekomen.
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FINANCIEEL
- financiële ondersteuning bij de renovatie, uitbreiding of nieuwbouw van
sportinfrastructuur van sportverenigingen;
- realistische huur- en gebruikerstarieven voor het gebruik van gemeentelijke
sportinfrastructuur.
LOGISTIEK
- mogelijkheid tot het ontlenen van verschillende materialen: nadars, tafels, stoelen, …
door sportverenigingen;
- uitbouwen van een degelijke uitleendienst van sportmateriaal voor verenigingen, scholen,
…;
- gratis busvervoer naar de sportinfrastructuur voor alle scholen.
GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR
- uitbreiden en degelijk onderhoud van de sportinfrastructuur;
- sportvloer in de sporthal;
- renovatie / moderniseren van de atletiekpiste;
- een optimale benuttinggraad van de sportinfrastructuur door sportclubs;
- te weinig beschikbare lokalen voor alle sportclubs;
- betere spreiding van de sportinfrastructuur naar de deelgemeenten toe;
- sportinfrastructuur openstellen voor individuele sporters;
- betere fietspaden voor recreatief fietsen;
- betere fietsverbinding deelgemeenten Westmeerbeek en vooral Houtvenne naar
sportpark.
COMMUNICATIE EN INFORMATIE
- meer duidelijkheid van de gemeente naar de sportverenigingen toe betreffende
subsidiemogelijkheden, gebruik van sportinfrastructuur, …;
- overzicht van bestaande sportclubs en sportinfrastructuur;
- meer duidelijkheid en samenbundeling van beschikbare informatie;
- promoten van sportactiviteiten georganiseerd door sportclubs, regionale werkingen, …;
- overleg tussen sportdienst – sportverenigingen – scholen.
SPORTDIENST EN –AANBOD
- vast aanspreekpunt op gebied van sportbeleid op de gemeente;
- optimale bereikbaarheid van de gemeente;
- promoten van sportactiviteiten georganiseerd door de sportclubs bij de bevolking;
- ondersteunen van en samenwerken met de sportraad;
- aanbieden van een uitgewerkt aanbod voor verschillende doelgroepen (vooral voor
kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties)
- aanbieden van beginnerscursussen en initiatielessen;
- meer ondersteuning en informatie voor scholen.
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HOOFDSTUK 3: SPORTVERENIGINGEN
3.1 ANALYSE
Onze gemeente huisvest vele sportverenigingen, die allemaal verschillend zijn in grootte
qua ledenaantal en bestuur. Het ledenaantal kan schommelen tussen 10 en meer dan 500
leden. Toch is er één grote overeenkomst tussen de verenigingen. Ze hebben namelijk
allemaal hun vaste werkingskosten, dewelke ervoor kunnen zorgen dat het financiële
plaatje om te dragen (te) groot wordt. Voor de verenigingen is het dan ook belangrijk
dat zij kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente, waardoor hun club meer
kans heeft en krijgt om te overleven. Indien zij kunnen besparen door het verkrijgen van
logistieke ondersteuning en daarbovenop ook financiële ondersteuning ontvangen, kunnen
zij zich meer richten op hetgeen belangrijk is: namelijk het aanbieden van degelijke
sportactiviteiten voor hun leden en de inwoners van Hulshout.
Uit de enquêtes blijkt eveneens dat afhankelijk van de sporttak en het sportaanbod
(recreatie, competitie of topsport) er een duidelijk verschil is in de opleiding van de
begeleiders / trainers.
De meeste recreatieve verenigingen hebben ofwel geen
‘geschoolde’ begeleiders ofwel begeleiders met praktische kennis, terwijl de verenigingen
die in competitie spelen toch een groter aandeel van begeleiding hebben met enige vorm
van (bij)scholing (intern of via federatie).

3.2 DOELSTELLINGEN
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: TEGEN EINDE 2009 IS ER ONDERSTEUNING VOOR DE
SPORTVERENIGINGEN UIT DE GEMEENTE

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1: Tegen einde 2009 ontvangt elke erkende
sportvereniging uit de gemeente financiële ondersteuning, gebaseerd op een reglement
met kwaliteitscriteria
BUDGET: € 12.650
INDICATOR: 1. aantal erkende sportverenigingen
2. aantal uitbetaalde werkingssubsidies aan sportverenigingen
MAATREGELEN
1. Bekendmaking subsidiereglement werkingssubsidies bij de sportverenigingen
2. Uitbetaling subsidies op basis van
subsidiereglement

TIMING

BUDGET

jaarlijks vanaf
2008
jaarlijks vanaf
2008

/
€ 12.650
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OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2: Alle
ondersteuning verkrijgen van de gemeente

sportverenigingen

kunnen

logistieke

INDICATOR: 1. aantal aanvragen
2. aantal gerealiseerde aanvragen
MAATREGELEN

TIMING

BUDGET

1. Ontlening van materialen
2. Aanbieden van verschillende mogelijkheden om
gratis promotie te voeren (gemeentelijke website en
gemeenteboekje)

op aanvraag
op aanvraag

/
/

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: TEGEN 2011 IS ER EEN KWALITEITSVERHOGING VAN
DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS IN SPORTVERENIGINGEN

Zie hoofdstuk 1 - punt 1.2
Deze strategische doelstelling zal verder worden uitgewerkt door de sportfunctionaris
van zodra de voorwaarden voor het verkrijgen van een impulssubsidie in het kader van dit
thema zijn opgenomen in een uitvoeringsbesluit.
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HOOFDSTUK 4: ANDERSGEORGANISEERDE SPORT
4.1 ANALYSE
Onderstaande tabel geeft de top 3 aan van de sportverenigingen en inwoners aangaande
de dienstverlening van de sportdienst.
DIENSTVERLENING
Overzicht van sportmogelijkheden binnen gemeente
Overzicht en contactgegevens van sportclubs binnen
gemeente
Overzicht van beschikbare accommodatie

SPORTCLUBS

INWONERS

14
12

54
45

12

45

(19 enq.)

(66 enq.)

Uit deze tabel blijkt dat er een grote onduidelijkheid is over het reeds bestaande
sportaanbod en de bestaande sportinfrastructuur. Het is dus belangrijk dat de
sportdienst verschillende informatiekanalen uitwerkt waardoor relevante informatie bij
de juist personen terecht komt. Zelf geven de meeste aan dat ze voornamelijk via het
gemeenteboekje en de gemeentelijke website op de hoogte gehouden wensen te worden.
De enquêtes van de inwoners geven eveneens aan dat het niet zo slecht gesteld is met de
sportbeoefening door onze inwoners. 64% van de bevraagde mannen en 55% van de
bevraagde vrouwen geven aan dat ze één of andere vorm van sport beoefenen. Het gaat
hier meestal om sport op recreatief niveau welke ze op individuele basis kunnen
uitoefenen zoals bv. fietsen, wandelen, joggen, zwemmen, …. De voornaamste redenen
waarom ze voor deze sporten kiezen zijn ontspanning en fit blijven. Doordat velen deze
sporten beoefenen met hun gezin of in clubverband, zal zeker ook het sociale contact een
rol meespelen. Degenen die momenteel geen sport (meer) beoefenen, geven aan dat dit
voornamelijk komt omwille van tijdsgebrek en om medische redenen. 60% van deze groep
zou in de toekomst graag opnieuw willen sporten en ook hier komen de redenen fitheid en
sociaal contact als motivatie naar boven. Eveneens wordt via de enquête duidelijk dat de
ouders en ook de jongeren zelf het belangrijk vinden dat er een degelijk sportaanbod is
voor jongeren, zeker tijdens de schoolvakanties.
De bevraging van de leerkrachten LO leverde vooral volgende informatie op: het
sportaanbod voor de leerlingen zowel tijdens als na de schooluren is in sommige scholen
redelijk uitgebreid. Om deze activiteiten te kunnen aanbieden wordt er voornamelijk
met externe partners samengewerkt zoals bv. Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS),
basketclub, voetbalclub, turnkring, …, maar dit is niet evenredig verdeeld over alle
scholen. De scholen die eerder beperkt zijn in hun sportaanbod, hebben vooral nood aan
ondersteuning en samenwerking vanuit de gemeente en de plaatselijke sportverenigingen.
Zowel de sportverenigingen als de scholen geven aan dat ze een betere samenwerking en
ondersteuning wensen vanuit de gemeente. Zij willen een vast aanspreekpunt op de
gemeente die verantwoordelijk is voor het algemeen sportbeleid.
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4.2 DOELSTELLINGEN
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: TEGEN 2011 DE SPORTPARTICIPATIE VAN DE
INWONERS VAN HULSHOUT VERHOGEN
OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1: Tegen eind 2008 de inwoners van Hulshout op
een degelijke manier informeren over het sportaanbod in onze gemeente
BUDGET: € 3.000
INDICATOR: 1. aantal verspreide brochures met gemeentekaart
2. aantal uitgewerkte informatiemiddelen
MAATREGELEN

TIMING

BUDGET

1. uitwerken en verspreiden van een brochure en vooral
gemeentekaart met een volledig overzicht van alle
sportaccommodaties en sportverenigingen in Hulshout
en hun toegankelijkheid / bereikbaarheid
2. uitbreiden van onderdeel ‘Sport’ op de
gemeentelijke website
3. uitwerken van 2-maandelijks e-nieuwsbrief gericht
aan jongeren tussen 6 – 18 jaar i.s.m. jeugddienst en
bibliotheek
4. verspreiden van folders betreffende
sportactiviteiten via sportraad, loket, bibliotheek en
scholen
5. verspreiden van informatie via gemeentelijk
informatieblad

2008

€ 3.000

2008

/

2-maandelijks
vanaf 2008

/

wekelijks

/

4-maandelijks

/

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2: Vanaf 2010 worden jaarlijks minstens 2
initiatielessen of -reeksen georganiseerd voor de inwoners van Hulshout
BUDGET: € 575
INDICATOR: aantal initiatielessen of –reeksen
MAATREGELEN
1. samenwerking opzetten met sportverenigingen
2. organiseren en promoten van minstens 2
initiatielessen of -reeksen per jaar voor inwoners

TIMING

BUDGET

2008
vanaf 2008

/
€ 575

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.3: Vanaf 2009 is het bestaande sportaanbod
voor jongeren tussen 6 en 18 jaar uitgebreid
BUDGET: € 3.900
INDICATOR: aantal jaarlijkse initiatieven voor jongeren tussen 6 en 18 jaar
MAATREGELEN

TIMING

BUDGET
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1. organiseren van de Ronde van Hulshout
(loopwedstrijd voor 2,5 tot 14 jarigen)
2. motiveren en stimuleren van sportverenigingen tot
organisatie van sportactiviteiten voor jongeren
tussen 6 – 18 jaar
3. samenwerking opzetten met sportverenigingen
4. organiseren van sportdag i.s.m. sportverenigingen

jaarlijks

€ 1.900

2008

/

2008
jaarlijks vanaf
2009

/
€ 2.000

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.4: Vanaf 2008
buurtsportactiviteiten financieel ondersteund worden

zal

de

organisatie

van

BUDGET: € 250
INDICATOR: uitbetaalde toelage
MAATREGELEN
1. ondersteuning Neteloop

TIMING

BUDGET

jaarlijks vanaf
2008

€ 250

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: TEGEN EINDE 2011 IS ER EEN UITBREIDING VAN
HET AANTAL NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.1: Vanaf 2008 ontvangt elke Hulshoutse school
financiële ondersteuning, gebaseerd op een subsidiereglement en dit ter stimulering
van de schoolsport
BUDGET: € 600
INDICATOR: aantal uitbetaalde subsidies
MAATREGELEN
1. bekendmaking subsidiereglement bij Hulshoutse
scholen
2. uitbetaling subsidies op basis van
subsidiereglement

TIMING

BUDGET

2008

/

jaarlijks vanaf
2008

€ 600

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5: TEGEN 2010 IS ER OVERLEG TUSSEN SPORTDIENST –
SCHOLEN - SPORTVERENIGINGEN
OPERATIONELE DOELSTELLING 5.1: Vanaf 2009 worden er jaarlijks minstens 2
overlegmomenten gepland met de scholen en met de sportverenigingen
INDICATOR: aantal overlegmomenten
MAATREGELEN
1. verdere uitbouw en ondersteuning sportraad
2. overlegmomenten plannen met de scholen

TIMING

BUDGET

vanaf 2008
vanaf 2009

/
/
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HOOFDSTUK 5: TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT
5.1 ANALYSE
Uit de enquêtes die de maatschappelijk werksters van het OCMW hebben afgenomen van
mensen die in een financieel zwakke positie staan, blijkt dat zij regelmatig aan
sportbeoefening doen. Zij kiezen dan wel voor sporten zoals fietsen en wandelen,
waardoor zij zich geen lid hoeven te maken van een sportclub. Het financiële aspect voor
deelname aan sommige sporten is voor hen meestal een hindernis om effectief te kiezen
voor de sporten waarvoor zij interesse hebben. Uit de enquêtes van de inwoners blijkt
dit ook voor senioren een drempel te vormen.
Sportieve andersvaliden proberen in de mate van het mogelijke met hun handicap één of
andere vorm van sport te beoefenen. Zij geven wel aan dat er in de nabije omgeving
weinig voorzien is voor specifieke gehandicaptensporten.

5.2 DOELSTELLINGEN
STRATEGISCHE DOELSTELLING 6: TEGEN 2011 DE SPORTPARTICIPATIE VAN DE
MINDERHEIDSDOELGROEPEN VAN HULSHOUT VERHOGEN
OPERATIONELE DOELSTELLING 6.1: Vanaf 2008 minderheidsdoelgroepen financieel
ondersteunen via een samenwerkingsverband met de sociale dienst van het OCMW en
dit ter motivering tot deelname aan sportactiviteiten
BUDGET: € 1.000
INDICATOR: aantal bereikte inwoners
MAATREGELEN

TIMING

BUDGET

2008

€ 1.000

2008

/

1. uitwerken van een financieel
ondersteuningsreglement in samenwerking met
OCMW en sportraad
2. het ondersteuningsinitiatief bekendmaken bij de
inwoners van Hulshout
OPERATIONELE DOELSTELLING 6.2: Vanaf 2008
sportactiviteiten organiseren voor de senioren van Hulshout

jaarlijks

minstens

2

BUDGET: € 500
INDICATOR: aantal jaarlijkse initiatieven voor senioren
MAATREGELEN

TIMING

BUDGET

1. behoefteonderzoek bij senioren naar sportaanbod
2. afhankelijk van behoefteonderzoek, organiseren
van minstens 2 sportactiviteiten per jaar voor
senioren

2008
2008

/
€ 500
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OPERATIONELE DOELSTELLING 6.3: Vanaf
organiseren voor de andersvaliden in Hulshout

2008

jaarlijks

1

sportactiviteit

BUDGET: € 608
INDICATOR: aantal jaarlijkse initiatieven voor andersvaliden
MAATREGELEN
1. behoefteonderzoek bij andersvaliden en
plaatselijke KVG
2. samenwerking opzetten met sportverenigingen
3. in samenwerking met de sportverenigingen en de
plaatselijke KVG-afdeling organiseren van 1
sportactiviteit voor andersvaliden

TIMING

BUDGET

2008

/

2008
jaarlijks vanaf
2008

/
€ 608
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HOOFDSTUK 6: MEERJARENPLAN
SPORTINFRASTRUCTUUR
6.1 ANALYSE

6.1.1 ALGEMEEN
Een degelijk onderhoud en uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur wordt door
alle betrokken partijen als belangrijk punt naar boven geschoven. De laatste jaren zijn
er reeds enkele grootschalige projecten in die richting gerealiseerd namelijk de
nieuwbouw van het zwembad en de renovatie en uitbreiding van de Sportivahal.
De gebruikers van de Sportivahal hameren er eveneens op dat een echte sportvloer
onontbeerlijk is in een sporthal. Door de huidige ondergrond hebben hun spelers
momenteel regelmatig knie- en enkelblessures. De gemeente heeft reeds de beslissing
genomen om in het kader van de afronding van de werken aan de Sportivahal begin 2008,
eveneens een nieuwe sportvloer in parket met eiken visgraatpatroon aan te leggen.
Door het steeds stijgende (professionele) ledenaantal van de atletiekclub, hebben deze
laatste de vraag gesteld om de huidige atletiekpiste te opwaarderen naar een
kunststofpiste. Na verschillende gesprekken is ervoor geopteerd om een 8-banenpiste
over de volledige omtrek aan te leggen. Daarnaast zal ook de nodige accommodatie voor
andere kampnummers voor atletiek voorzien worden.
Vanuit stedenbouwkundige hoek is het signaal gekomen dat sommige sport- en
recreatiedomeinen niet in de daartoe bestemde zones zijn gelegen. De gemeente wil er
werk van maken om binnen de drie jaar te starten met een RUP zonevreemde recreatie.
Om de verenigingen zelf ook de kans te geven om onderhoudswerken te doen aan eigen
infrastructuur, zal er vanaf 2008 een Gemeentelijk Bouwfonds worden opgericht.
Kandidaat-verenigingen die wensen te bouwen of verbouwen op grond eigendom van de
gemeente kunnen een dossier indien voor het verkrijgen van een subsidie. Het reglement
betreffende dit Gemeentelijk Bouwfonds wordt op 17 december 2007 ter stemming
voorgelegd aan de gemeenteraad.

6.1.2 MASTERPLAN SPORTPARK JORIS VERHAEGEN
Dit Masterplan wordt het sluitstuk voor de ruim aanwezige sportactiviteiten met alle
randvoorwaarden en moet een toekomstvisie geven over nog in te vullen leemtes op
sportgebied.
Zoals eerder reeds aangegeven heeft het bestaande sportcentrum “Joris Verhaegen” in
de loop der jaren verschillende aanpassingen en uitbreidingen gekend. Tussen de
verschillende initiatieven is meestal enige tijdsduur verlopen zodat de aanéénschakeling
van de verschillende onderdelen niet altijd op de meest efficiënte manier is kunnen
gebeuren.
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Dit alles maakt dat het hoge tijd is voor een volledige updating van terreinen en van de
ganse omgeving. Deze updating heeft als doel te komen tot een Masterplan zodat in de
toekomst op een gestructureerde wijze kan verder gewerkt worden aan verdere uitbouw
van het sportstadion, zodat het centrum op de dag van heden en in de nabije toekomst
zal voldoen aan de meest moderne behoeften. Het betreft het optimaliseren van de
ingenomen oppervlakten, de circulatieomstandigheden, bijkomende verhardingen en
beplantingen, oppervlaktewaterproblematiek, parkeeraangelegenheden, aantrekkelijkheid
voor de sportliefhebber en zijn/haar supporters, esthetisch verantwoorde invulling en
technische kwaliteitsvereisten.
De bedoeling van de studieopdracht is om te komen tot een “MASTERPLAN“ dat ontstaat
na inventarisatie van de bestaande toestand en ontwikkeling van een visie op korte en op
langere termijn. Mogelijkheden tot het uitvoeren van alle mogelijke aanpassingen of
uitbreidingen worden onderzocht naar haalbaarheid.
In overleg met de gemeente worden alle betrokken sportclubs, brandweer, technische
diensten, belanghebbende aangelanden enz. opgeroepen voor overleg.
Vervolgens wordt aan de hand van de ledenaantallen, evenementenkalenders,
groeiprognoses, … een idee gevormd over de huidige en toekomstige bezettingsgraad en
bijgevolg over de noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen.
In functie van hygiëne, veiligheid en gezondheid, worden alle reglementeringen terzake
van toepassing gesteld. Noodzakelijke aanpassingen worden voorgesteld. Rekening zal
worden gehouden met de toegankelijkheid voor andersvaliden, blinden en slechtzienden.
Aan de hand van de resultaten bekomen uit dit situatie- en inventarisatieonderzoek zal
een eerste vlekkenplan worden voorgelegd. Deze schets zal de basis vormen voor verdere
discussie en na overleg de basis vormen voor de opmaak van het voorontwerp van
Masterplan. Dit voorontwerp zal eveneens een omstandige conceptnota omvatten met
omschrijving van de haalbaarheden.
Bij de opstelling van dit Masterplan wil het gemeentebestuur evenwel tenvolle rekening
houden met een aantal aandachtspunten.
VERENIGINGSLEVEN
Uiteraard is een sportcomplex als centrum van een sportieve gemeente een belangrijk
gegeven. Bijkomend moet het socio-culturele belang van een dergelijk centrum worden
onderstreept. Het verenigingsleven met alle positieve invloeden op de personen en veelal
op de jeugd is in deze van enorm belang. In het lopend onderzoek en de te trekken
conclusies zal dit gegeven worden meegenomen. We vergeten hierbij zeker niet de nodige
aandacht te geven aan de andere leeftijdsgroepen zoals senioren, alsook andersvaliden,
….
Het sportcentrum op zich is dus veel meer dan grond en stenen alleen doch een sociale en
culturele instelling. Hierbij is het sporten uiteraard de belangrijkste bezigheid doch
tegenover de sporter staat degene die supportert, de ouders die de kinderen begeleiden,
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of echtgenote, grootouders, …. Uiteindelijk gaat het om vele mensen, groot en klein, jong
en oud die in het sportcentrum een plaats van ontmoeting hebben gevonden.
Kansen bieden tot ontmoeten en een ontmoetingsplaats zijn is dan ook het
allerbelangrijkste en zeker belangrijker dan het winnen van de match.
De aantrekkelijkheid van het centrum (esthetische invulling), de gezellige cafetaria, de
aangename sfeer op het veld en ernaast, spelen in deze taak van ontmoetingsruimte in de
bredere context een zeer belangrijke rol en dit zowel voor de binnensporter als voor de
buitensporter evenals voor de bezoekers van andere clubs.
OMGEVING, INPLANTING EN BEREIKBAARHEID
Om de juiste sfeer te bekomen, wordt in de studie ”Masterplan” onderzoek gevoerd naar
de juiste en meest geschikte inplantingen en structuur die voor de omgeving bepalend
kunnen zijn. Uiteraard moet alles gekoppeld worden aan een goede bereikbaarheid. Deze
verschillende aandachtspunten dienen tijdens de studie in vraag gesteld te worden.
Zijn er goede gangpaden? Met droge voeten bereikbare velden? Zijn de staanplaatsen
verzorgd of kan dit beter? Is rekening gehouden met voldoende mogelijkheid tot sociale
controle? Zijn er voldoende parkings rekening houdend met het grote aanbod van
festiviteiten, ….
HYGIËNE, VEILIGHEID EN DUURZAAMHEID
Bij de uiteindelijke omgevingswerken, inplantingen en bereikbaarheid dient er eveneens
rekening gehouden te worden met hygiëne, veiligheid en duurzaamheid. Vragen zoals:
is er scheiding van regen- en afvalwater - zijn er in het kader van de vigerende
reglementeringen verbeteringen mogelijk - zijn er wateroverlastproblemen – is er
voldoende openbare verlichting - …, moeten eveneens gesteld worden tijdens de
uitwerking en uitvoering van dit “Masterplan”.
MASTERPLAN
Het uiteindelijke “Masterplan” zal met al deze eisen rekening houden en de ontwerper
zal, om te komen tot een definitief resultaat, drie mogelijke varianten in het stadium
voorontwerp opmaken (de ontwerpen handelen niet over de gebouwen zelf, maar enkel
over de omgeving). De haalbaarheid van de voorstellen wordt omschreven, een brutoraming wordt opgemaakt en opgedeeld in relevante fasen die chronologisch, budgettair en
technisch kunnen worden gescheiden. Na keuze door de gemeente zal een definitief
grondplan met conceptnota en presentatietekening worden opgemaakt.
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6.2 DOELSTELLINGEN
STRATEGISCHE

DOELSTELLING

7:

TEGEN

2013 ZULLEN ALLE SPORTRECREATIEDOMEINEN IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE ZONE-EIGEN GELEGEN ZIJN

EN

OPERATIONELE DOELSTELLING 7.1: Tegen 2012 zal een RUP zonevreemde
recreatie opgesteld zijn om de sport- en recreatiedomeinen zone-eigen te kunnen
maken
BUDGET: € 25.000
INDICATOR: aantal sport- en recreatiedomeinen die zone-eigen zijn
MAATREGELEN
1. aanschrijven van eigenaars van sport- en
recreatiedomeinen die niet zone-eigen gelegen zijn
2. opmaken van een overzicht van de zoneproblematiek
3. opstellen RUP zonevreemde recreatie

TIMING

BUDGET

2010

/

2010

/

2011

€ 25.000

STRATEGISCHE DOELSTELLING 8: VANAF 2008 KUNNEN HULSHOUTSE VERENIGINGEN
ONDERSTEUNING KRIJGEN VOOR HET BEHOUD EN / OF UITBREIDING VAN HUN
INFRASTRUCTUUR

OPERATIONELE DOELSTELLING 8.1: Vanaf 2008 kunnen Hulshoutse verenigingen
financiële ondersteuning krijgen via het Gemeentelijk Bouwfonds voor bouwen
(nieuwbouw), verbouwen en / of uitbreiden van bestaande gebouwen gevestigd op
gronden die eigendom zijn van de gemeente Hulshout, gebaseerd op een reglement
met opgelegde voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad
BUDGET: 2 x € 30.000
INDICATOR: aantal aanvragen Gemeentelijk Bouwfonds
MAATREGELEN
1. Bekendmaking subsidiereglement bij
sportverenigingen
2. Uitbetaling toelage na goedkeuring gemeente

TIMING

BUDGET

2008

/

op vraag

2 x € 30.000

STRATEGISCHE DOELSTELLING 9: DE REEDS BESTAANDE SPORTINFRASTRUCTUUR EN –
TERREINEN WORDEN ONDERHOUDEN

OPERATIONELE DOELSTELLING 9.1: De gemeente zorgt
onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur en -terreinen

voor

een

degelijk

BUDGET: € 12.150
INDICATOR: aantal onderhoudswerken
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MAATREGELEN
1. jaarlijks onderhouden van de bestaande
sportinfrastructuur

TIMING

BUDGET

wanneer nodig

€ 12.150

STRATEGISCHE DOELSTELLING 10: TEGEN 2011 INVESTEERT DE GEMEENTE IN
RENOVATIE EN OMGEVINGSWERKEN BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

OPERATIONELE DOELSTELLING 10.1: Tegen einde 2008 ligt er een nieuwe
sportvloer in de Sportivahal
BUDGET: € 173.203
INDICATOR: nieuwe sportvloer
MAATREGELEN
1. Aanbesteding opdracht
2. Uitvoering leggen sportvloer + belijning + aankoop
matten

TIMING

BUDGET

november 2007
april 2008

/
€ 173.203

OPERATIONELE DOELSTELLING 10.2: Tegen einde 2008 is de atletiekpiste
gerenoveerd
BUDGET: € 954.977
INDICATOR: gerenoveerde atletiekpiste
MAATREGELEN
1. opmaken ontwerpdossier
2. aanstelling aannemer
3. uitvoering aanleg atletiekpiste
4. oplevering en ingebruikname atletiekpiste
OPERATIONELE DOELSTELLING 10.3: Tegen
uitgevoerd in het Sportpark Joris Verhaegen

TIMING

BUDGET

november 2007
februari 2008
maart 2008
augustus 2008

/
€ 54.737
€ 900.240
/

2011

zijn

er

omgevingswerken

BUDGET: € 60.500
INDICATOR: uitgevoerde omgevingswerken
MAATREGELEN
1. Start studieopdracht “Masterplan”
2. Keuze definitief grondplan
3. Start uitvoering omgevingswerken en andere
plannen die uit de studie naar voor zijn gekomen

TIMING

BUDGET

december 2007
april 2008
augustus 2008

€ 60.500
/
nog niet
gekend
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HOOFDSTUK 7: FINANCIEEL OVERZICHT
OVERZICHT SUBSIDIABELE UITGAVEN
Om een duidelijk beeld te geven van de bestede uitgaven in het kader van het Sport voor
Allen-decreet, kan u hieronder een overzicht vinden van een raming van de verdeling van
alle subsidiabele uitgaven voor de komende beleidsperiode.
Gelieve er rekening mee te houden dat in het kader van maatschappelijke veranderingen
en mogelijke wijzigingen in de noden en behoeften, via het jaarverslag wijzigingen en/of
verschuivingen van deze bedragen kunnen worden opgenomen.
Hier zal door de
sportfunctionaris telkens een motivatie voor gegeven worden.
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SPORTVERENIGINGEN
BUDGET

MAATREGELEN
OD 1.1 werkingstoelage sportverenigingen
TOTAAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

€ 12.650

ANDERSGEORGANISEERDE SPORT
BUDGET

MAATREGELEN

2008

OD 3.1 brochure + gemeentekaart overzicht
sportaccommodaties en -verenigingen
OD 3.2 initiatielessen of –reeksen voor inwoners
OD 3.3 Ronde van Hulshout
OD 3.3 sportdag
OD 3.4 ondersteuning Neteloop
OD 4.1 ondersteuning scholen: subsidies schoolsport
TOTAAL

2009

2010

2011

2012

2013

€ 250
€ 600

€ 1.575
€ 1.900
€ 2.000
€ 250
€ 600

€ 1.575
€ 1.900
€ 2.000
€ 250
€ 600

€ 1.575
€ 1.900
€ 2.000
€ 250
€ 600

€ 1.575
€ 1.900
€ 2.000
€ 250
€ 600

€ 1.575
€ 1.900
€ 2.000
€ 250
€ 600

€ 6.325

€ 6.325

€ 6.325

€ 6.325

€ 6.325

€ 6.325

€ 3.000
€ 575
€ 1.900

TOEGANKELIJKHEID EN DIVERSITEIT
BUDGET

MAATREGELEN
OD 6.1 sportcheques
OD 6.2 sportactiviteit voor senioren
OD 6.3 sportactiviteit voor andersvaliden
TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL SPORT VOOR ALLEN-BELEID

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€ 1.000
€ 500
€ 608

€ 1.000
€ 500
€ 608

€ 1.000
€ 500
€ 608

€ 1.000
€ 500
€ 608

€ 1.000
€ 500
€ 608

€ 1.000
€ 500
€ 608

€ 2.108

€ 2.108

€ 2.108

€ 2.108

€ 2.108

€ 2.108

€ 21.083

€ 21.083

€ 21.083

€ 21.083

€ 21.083

€ 21.083

OVERZICHT UITGAVEN MEERJARENPLAN SPORTINFRASTRUCTUUR

MEERJARENPLAN SPORTINFRASTRUCTUUR
BUDGET

MAATREGELEN

2008

OD 7.1 RUP zonevreemde recreatie
OD 8.1 gemeentelijk bouwfonds
OD 9.1 onderhoud sportinfrastructuur
OD 10.1 leggen sportvloer + belijning +
aankoop matten
OD 10.2 renovatie atletiekpiste
OD 10.3 uitvoering masterplan
TOTAAL

2 X € 30.000
€ 12.150
€ 173.203
€ 900.240
€ 60.500
€ 1.206.093

2009
2 X € 30.000
€ 12.150

2010

2011

2012

2013

2 X € 30.000
€ 12.150

€ 25.000
2 X € 30.000
€ 12.150

2 X € 30.000
€ 12.150

2 X € 30.000
€ 12.150

bedragen afhankelijk van resultaten studie in kader van Masterplan
€ 72.150

€ 72.150

€ 97.150

€ 72.150

€ 72.150
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