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Jeugdraad 
 
 

7 april 2020   

Bedanking feedback op beleidsnota sport  
 

Beste Jeugdraad 

 

Hartelijk bedankt voor jullie input over de beleidsnota sport. Ik vind het heel fijn dat 

jullie uitgebreid tijd voor namen. 

Ik wil dan ook graag wat feedback terug geven. Ik neem daarbij even jullie volgorde 

over. 

1) Bij de realisatie van infrastructuurprojecten vertrekken we steeds vanuit de 
vraag. Bij elk van deze projecten betrekken we  maximaal de gebruikers. Met 
name bij de realisatie van buurtsportinfrastructuur werken we nauw samen 
met actoren zoals  beleidsparticipatie. Ook de jeugddienst wordt bij elk van 
deze initiatieven betrokken. Het  boksverhaal in  Nieuw Gent is ons gekend en 
we bekijken op welke manier we een aanbod in die wijk kunnen realiseren.  

 
2) Fijn dat jullie samen ons uitkijken naar het skatepark en de andere zaken op de 

Blaarmeersen. We willen van de Blaarmeersen een echte gezinsplek maken 
waar iedereen terecht kan.  
We hebben aardig wat budget voorzien voor buurtsportinfrastructuur. Het geld 
gaat dus zeker niet enkel naar de grotere projecten. We trachtten om binnen 
het sportbudget zowel te investeren in grotere en kleinere projecten, als in het 
sportaanbod zelf. Ook bij stadsvernieuwingsprojecten proberen we zoveel 
mogelijk oog te hebben voor een sportluik. 
 

3) Een heel terechte bemerking van jullie wat betreft het meteen goed bouwen en 
kijken naar de ruimere omgevingsaanleg. We werken hiervoor samen met 
verschillende diensten zoals de Milieudienst, de dienst Stedenbouw, … De 
ruimte in Gent is schaars, dus we willen zo goed mogelijk de ruimte intekenen. 
En zoals in de nota staat, willen we hierbij zeker kijken voldoen aan de 
recentste milieueisen. Het automatisch dimmen van lichten bij niet-gebruik van 
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een sportveldje is één van de zaken die we op dit moment opnemen binnen 
onze sportprojecten. Hierbij is het wel goed om steeds te overleggen met bv. de 
politie. Want vaak is licht op sommige plekken wel gewenst. Maar we delen 
jullie mening en begrijpen de boodschap. We staan hier op dezelfde lijn. 

 

4) Jullie bemerking omtrent het tekort aan zwemwater is ook voor mij een grote 
bezorgdheid. Het zwembad Neptunus is al een eerste stap in de goeie richting. 
Maar dat alleen is onvoldoende. Het bouwen van een zwembad is ongelooflijk 
duur. We willen dit dan ook goed doen. Vandaar dat we heel goed moeten 
kijken waar in de Stad juiste plekken zijn om een nieuw zwembad te bouwen.  
Inzake recreatief zwemmen. Door te investeren in de Blaarmeersen proberen 
we alvast in de zomer het fijner te maken voor vele kinderen om te zwemmen. 
Zo zullen we een nieuw speeltuig in het water zetten. In het nieuwe zwembad 
Neptunus zullen we ook een klein kinderbadje met een paar speelelementen 
voorzien. 
Mijn voornaamste doel blijft wel dat kinderen moeten kunnen leren zwemmen. 
De prioriteit in zwemwater gaat daardoor naar het baantjestrekken, eerder dan 
een nieuw zwembad te bouwen dat volop voor het recreatieve gaat. Dat 
aanbod wordt in Gent al mooi getrokken door LAGO Rozebroeken. 
Maar ook hier: ik deel jullie mening en ben blij dat ook jullie dit opmerken. 
 

5) Wat betreft het meer voorzien in uren voor de recreatieve sporter. Op dit 
moment is het inderdaad een hele puzzel om zowel scholen, clubs als de 
individuele sporter allemaal ingepland te krijgen in de bestaande 
sportinfrastructuur. We proberen daarbij voor een evenwicht te zorgen. Zo 
verruimen we de publieksuren in de zwembaden.  En ook het aanbod in de 
sporthallen stellen we maximaal ter beschikking van particulieren oa.  door vrije 
uren te ontsluiten door middel van digitaal reserveren. Verder is het zo dat 
Gentse clubs voorrang krijgen bij de toewijzing van uren in onze 
accommodaties. Niet Gentse clubs krijgen enkel die uren die niet opgenomen 
worden.  

6) Wat betreft jullie vraag naar de praktische stimulering van clubs om de Uitpas 
aan te bieden. Het is zo dat de Sportdienst, wanneer zij contact hebben met 
een club, dit steeds ter sprake brengen.  Verder stimuleren we het gebruik van 
die pas in onze subsidies. 
Voor wat betreft de  Sport-na-schoolpas  zaten we recent samen met de Follo-
leerkrachten van Sport Vlaanderen om praktische afspraken te maken. We 
zullen met de Onderwijsdiensten van de Stad bekijken hoe we het aanbod 
breder bekend kunnen maken. 
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Ook ik deel jullie mening dat elk kind moet kunnen sporten. Vandaar dat we ook 
sterk blijven inzetten op sociaal-sportieve praktijken waarbij we samenwerken 
met de KAA Gent Foundation, vzw Sportaround en VZW Jong. 
 

7) Fijn dat jullie mee willen blijven nadenken deze legislatuur. De beslissing van de 

onafhankelijke sportadviesraad om niet meer samen te komen, werd niet 

opgelegd vanuit de Stad. De raad erkent dat nieuwe werkingen hun ingang 

vinden, waarbij een dynamischere samenstelling van groepen die inspraak 

kunnen geven meer aan de orde is dan een vaste groep mensen met officiële 

verkiezingen etc. Wij volgden die redenering en zijn blij dat we de mensen die in 

de vroegere sportadviesraad zetelden nog steeds mogen betrekken bij 

inspraakmomenten.  

Ik ben dan ook heel blij dat ook jullie hierin betrokken willen blijven. Kan ik een 

contactpersoon hiervoor krijgen? Dan laat ik die alvast opnemen in de lijst voor 

wanneer we de eerste keer samenkomen. 

 

Heel erg bedankt ook voor jullie compliment over het toegankelijke taalgebruik van 

onze sportnota. Ik geef het zeker door aan wie hieraan meewerkte. 

Ik stel voor dat ik al jullie ideeën en opmerkingen meeneem in de verdere 

besprekingen die ik en de Sportdienst hebben om deze beleidsnota verder uit te 

rollen. Tot slot hoop ik samen met jullie van Gent een nog sportievere stad te 

maken. Aarzel dan ook niet om me in de toekomst te contacteren mochten jullie 

extra suggesties hebben voor mij, of voor onze Gentse sportdienst. 

 

Nogmaals hartelijk bedankt 

Sofie Bracke 

schepen van Sport, Stad Gent 

 


