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Advies gemeentelijke sportraad 
 

18-11-2013 

Adviesthema 

 

Gemeentelijk meerjarenplan vrije tijd - deel sport 

 

 

 

Argumentering en analyse 

 

Het gemeentelijke meerjarenplan sluit nauw aan bij het actieplan in functie van de 5 bouwstenen, 

zoals opgesteld door de Liedekerkse sportraad: De vijf pijlers zijn: 

 

- infrastructuur 

- participatie 

- clubs 

- gezondheid 

- deskundigheid en doelgerichtheid 

 

* Infrastructuur  

- behouden van de huidige infrastructuur, met de nadruk op onderhoud, veiligheid en 

energiebesparende maatregelen 

 

Met dien verstande dat:  

- de sportzaal te klein is, er is nood aan opslagruimte 

- duidelijke vraag naar gevechtssportzaal 

- voor alle delen van het sportcentrum: nieuw sleutelplan (verantwoordelijkheden bij de 

gebruikers bij afwezigheid van de zaalwachter) 

- onderzoek naar behoefte aan tennisterreinen, fitnessmogelijkheid, beachvolley, … 

 

Plannen bestaan voor een verbinding tussen sporthal en zwembad: vraag naar duidelijk 

overleg en samenwerking met de verschillende vrijetijdsdiensten 

 

De samenwerking tussen de gemeenten bij de aanleg van de wielerpiste in Affligem, kan 

misschien een stap zijn voor nieuwe projecten – zowel op sport als cultureel vlak.  
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* Participatie 

Het “Sport voor allen” decreet van de voorbije 6 jaar, legde nadruk op het organiseren en kansen 

geven aan alle groepen van de bevolking. Het spreekt vanzelf dat dit moet worden verder gezet 

Enkele concrete acties: 

- het bestendigen van de realisaties van het sociaal huis (o.a. onder de vorm van 

tussenkomst in lidgelden)  

- zorg voor mensen met een beperking - infrastructureel werd onlangs een lift in het 

zwembad geplaatst, in samenwerking met de Valier.  

- voor senioren lopen reeds enkele realisaties (curve bowls), S-sport en Okra kunnen 

beroepen op samenwerking, ook kunnen initiatieven naar rust- en verzorgingstehuizen 

genomen worden 

 

* Steun aan clubs 

- vanuit de subsidiereglementen benadrukken we de nadruk op kwaliteit van begeleiders en 

trainers 

 -  de samenwerking met gemeentelijke initiatieven moet gestimuleerd worden 

 -  de samenwerking met de clubs en het sociaal huis kan uitgebouwd worden 

 -  de input van de clubs moeten we trachten op te schroeven via vernieuwende en creatieve 

vormen van overleg 

 

* Sport zien als middel voor gezondheid 

- we pleiten voor een samenwerking van de verschillende takken van de vrije tijd, vooral 

voor senioren en kinderen 

- senioren nog meer laten sporten tijdens de daluren in sporthal 

- preventiecampagne of infoavond opstarten voor kinderen met obesitas, diabetes rond 

voeding 

 

* Deskundigheid en doelgerichtheid 

 Deze 5
de

 bouwsteen zien wij als het cement tussen de 4 andere bouwstenen. 

 

Er werd planmatig en structureel gewerkt  

- gemeentelijk: door opstart van een sportdienst met sportfunctionaris en medewerkers 

- vanuit het engagement van de vrijwilligers in de raden (sportraad, raad van bestuur, 

algemene vergadering): inspraak en vertrouwen 

 

We zijn ervan overtuigd dat door de knappe samenwerking die we hebben mogen genieten, 

de laatste 12 jaar de sport in Liedekerke een succesverhaal heeft geschreven. 

 

We zien dit terugkomen in de acties van het meerjarenplan vrije tijd.  

 

Naar de toekomst toe zijn we echter wel van mening dat iedere raad zijn eigenheid moet 

kunnen blijven behouden.  
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Adviesformulering 

 

De gemeentelijke sportraad kan zijn eigen actiepunten terugvinden in het meerjarenplan en sluit 

zich aan bij de accenten waar prioritair op ingezet wordt. 

 

 

Conclusie 

 

Positief advies 

 

 

 

 

Namens de gemeentelijke adviesraad voor sport, 

 

 

 

 

 

Secretaris  Voorzitter 


