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ADVIES 

Beleidsnota sport 

 
 
Datum: 25 maart 2020        Advies-nr. JR/20/08 
 

Strekking van het advies:     
Positief mits (enkele grote) opmerkingen 

Reglement/decreet:  

Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad  

Wie werd betrokken?  

 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Sportdienst 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

De Jeugdraad moedigt de ambities van het bestuur om de komende legislatuur vooral te willen 

investeren in nieuwe (buurtsport)infrastructuur, in urban sports, in een uitbreiding van de 

zwemmogelijkheden, in toegankelijkheid, etc. aan. We betreuren evenwel het feit dat sommige 

ambities voorbij lijken te gaan aan enkele volgens ons essentiële randvoorwaarden. We adviseren 

deze beleidsnota daarom graag positief, mits (enkele grote) opmerkingen. 

 

Hieronder geven we onze opmerkingen/bezorgdheden mee. 

 

1. Het dagelijks bestuur juicht de geplande inspanningen op infrastructureel vlak toe, maar 
betreurt tegelijk dat het vóóral bij een ‘baksteenverhaal’ lijkt te blijven. Extra investeringen 

in buurtsportaanbod en -infrastructuur zijn inderdaad een must. Voor ons is het evenwel 

vooral belangrijk dat wordt vertrokken vanuit de vraag en noden van de (jonge) 

Gentenaars zelf. We verwijzen daarbij onder meer naar de reeds lang gestelde vraag vanuit 

Nieuw Gent naar boksinfrastructuur, etc. 

 

2. Wij erkennen de (toeristische) aantrekkingskracht van het recreatiedomein Blaarmeersen en 

zijn zeker voorstander van enkele van de geplande acties. Zo kijken we enthousiast uit naar  
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de opening van het skatepark in de zomer van 2020! Tegelijk hopen we dat de ambities inzake 

de aanleg van kleinere sportplekken in de stad even ver reiken en budgettair gezien 

ook in verhouding staan tot de grotere projecten. De doelstelling om meer te investeren in 

urban sports en kleine  beweeg- en sportaccenten doorheen de stad komen alvast tegemoet 

aan de vraag van de kinderen en jongeren zelf. 

 

3. Onder het motto ‘als je gaat klussen, doe het dan meteen goed’ vragen wij om net 

zoals voor het Masterplan Blaarmeersen meer in te zetten op de ruimere 

omgevingsaanleg van een aantal geplande projecten. Het gaat daarbij dan niet alleen over 

aanbod, maar bv. ook over doordachte beslissingen wat betreft ondergrond (cf. Finse 

looppiste), veiligheid en verlichting. Wat dat laatste betreft, blijven we ijveren voor een 

proactieve aanpak van het overlastprobleem bv. door het plaatsen van een timer waardoor 

de lichten automatisch kunnen worden gedoofd.  

 

4. Wat zwemvoorzieningen betreft, is de openstelling van Neptunus tot volwaardig 

binnenzwembad een goede zaak. Anderzijds vrezen wij dat door de geplande renovatiewerken 

aan zowel het Strop, de Rooigem als de Van Eyck het tekort niet zal worden weggewerkt. 

We betreuren daarom dat er pas tegen het einde van de legislatuur een plan komt op 

vlak van zwemwater in Gent de komende decennia. We geven alvast als tip mee om los van 

het loutere ‘baantjes trekken’ ook na te denken over een meer ‘recreatieve’ invulling. 

 

5. Los van aanbod blijft de recreatieve gebruiker vaak op zijn honger zitten wat 

toegankelijkheid betreft. Zo stellen we vast dat op heden heel wat zwembaden, 

buurtsporthallen, etc. vol zitten met sportclubs die vaak zelfs afkomstig zijn uit andere 

gemeentes. De beleidsnota voorziet daarom best ook in een aantal concrete richtlijnen en 

afspraken rond beschikbare ruimtes en uren voor de recreatieve gebruikers. 

 

6. Het verder stimuleren van sportclubs om te werken met de Uitpas is iets wat wij als 

jeugdraad zeker aanmoedigen. We vragen ons alleen af hoe dit in de praktijk zal gebeuren? 

De praktijk leert dat veel sportclubs nog steeds hun twijfels hebben en dan vooral omdat zij 

om hun werking te kunnen garanderen afhankelijk zijn van bepaalde inkomsten los van het 

lidgeld (cf. drankinkomsten). Naast de Uitpas zou wat dat betreft ook de sport-na-school-

pas verder kunnen worden gestimuleerd. We vragen uitdrukkelijk om hierbij zeker ook oog 

te hebben voor jongeren. Zo is het niet alleen voor kinderen ‘belangrijk om te weten in welke 

sport ze goed zijn of fijn vinden’ (cf. p. 32). We beklemtonen dat álle kinderen en jongeren 

zonder competitiedruk of abonnement zouden moeten kunnen sporten.  

 

7. Tot slot zijn wij zeer enthousiast over de ambitie van het bestuur om de eindgebruikers en 

buurtbewoners ook doorheen de legislatuur te blijven betrekken. Zeker nu de 

sportadviesraad is opgehouden te bestaan, beklemtonen wij het belang van structurele 

dialoog. Wij fungeren daarbij graag als partner, zodat ook de Gentse kinderen en jongeren 

niet worden vergeten in de verdere uitbouw van het Gentse sportbeleid. 

 

Afsluitend willen we ook nog even vermelden dat we blij verrast waren over het toegankelijke 

taalgebruik. Hier en daar kan misschien nog het een en ander worden verduidelijkt, zoals bv. het 

principe omtrent ‘universal design’. 
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Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

      
Maïté Coppens      Lieselot Depredomme 

Voorzitter       Voorzitter 

 

 

 


