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A. Inleiding sportbeleidsplan Gemeente Zemst
Het sportbeleidsplan werd interactief opgesteld met alle sportactoren in de gemeente Zemst.
In de aanvangsfase werd, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen,
een stuurgroep in het leven geroepen. Deze stuurgroep bepaalde welke doelgroepen zouden
ondervraagd worden en op welke wijze deze bevraging zou gebeuren.
Deze gegevens werden nadien verzameld en overlopen binnen de stuurgroep. Het dagelijks
bestuur van de sportraad maakte dezelfde oefening als klankbord.
Na de verzameling van alle gegevens werd rekening gehouden met eerder subjectieve
gegevens die de bevraging dienden te vervolledigen. Een gegevensanalyse werd opgemaakt
per hoofdstuk. Nadien werden deze SWOT-analyses uitgeschreven en werden de
doelstellingen geformuleerd.
Het college van burgemleester en schepenen werd van de vorderingen en vragen van het
sportbeleidsplan op de hoogte gehouden.

A.1 De stuurgroep
De stuurgroep werd in eerste instantie samengesteld door mensen die reeds jaren werkzaam
zijn in het sportgebeuren in Zemst:
Namens de gemeente:
Schepen van sport Piet Van Grunderbeek
Administratief medewerker sport Marcus Van Roosbroeck
Anderen:
Hans Vandenbohede, voorzitter van de sportraad van Zemst
Arnold decoster, ex-voorzitter van de sportraad van Zemst
David Nassen, begeleider ISB
De stuurgroep mocht eveneens rekenen op de regelmatige aanwezigheid van burgemeester
Bart Coopman. De groep werd nadien uitgebreid met:
Erik Peeters
Rudi Vertongen
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A.2 Tijdsplanning
- 14 november 2006:
Het college is akkoord om de kandidaatstelling in te sturen.
- 26 maart 2007:
Het college keurt de samenstelling van de stuurgroep goed en legt de eerste vergadering vast
op 17 april 2007
- 17 april 2007:
De stuurgroep vergadert en de begeleider David Nassen legt de opzet van de opmaak uit.
- 23 april 2007:
Nota op het college over de sportgekwalificeerde ambtenaar.
- 24 april 2007:
Eerste terugkoppeling naar de sportraad als klankbord
- 25 april 2007:
Knelpunten en behoeftenonderzoek. Opmaak timing en overzicht bevragingen.
- 26 april 2007:
Enquête opgestuurd naar alle sportverenigingen.
- 15 mei 2007:
Terugkoppeling naar de sportraad
- 22 mei 2007:
Overleg tussen de begeleider, David Nassen en de administratief medewerker sport, Marcus
Van Roosbroeck.
- 29 mei 2007:
Stuurgroep analyse
- 30 mei 2007:
Bevraging Dirk Adriaens door schepen van sport Piet Van Grunderbeek en Marcus Van
Roosbroeck, concessiehouder sporthal Zemst-Centrum
- 5 juni 2007:
Terugkoppeling naar de sportraad
- 11 juni 2007:
Vergadering met de scholen in de raadzaal. Vraaggesprek door Piet Van Grunderbeek,
schepen van sport, Koen Vandermeiren, schepen van onderwijs en Marcus Van Roosbroeck,
administratief medewerker sport.
- 14 juni 2007:
Bevraging Luc Verest door schepen van sport Piet Van Grunderbeek en Marcus Van
Roosbroeck, concessiehouder sporthal De Waterleest Eppegem.
- 19 juni 2007:
Brieven naar fractieleiders met SWOT-analyse.
- 26 juni 2007:
Stuurgroep SWOT analyses
- 19 juli 2007:
15.00 uur: Overleg tussen David Nassen en Marcus Van Roosbroeck
17.00 uur: Stuurgroep
- 24 juli 2007:
Vraaggesprek door schepen van sport Piet Van Grunderbeek en Marcus Van Roosbroeck met
het Sportimonium Erik Devroede
- 26 juli 2007:
Vraaggesprek met Bloso, Luk Peirlinck en Guido Devos door schepen van sport Piet Van
Grunderbeek en Marcus Van Roosbroeck
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- 20 augustus 2007:
Nota met doelstellingen op het college. Het college beslist van een vergadering met de
stuurgroep te beleggen op 10 september 2007.
- 4 september 2007:
Overleg met de stuurgroep sport
- 10 september 2007:
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering en stuurt het voorontwerp bij.
- 17 september 2007:
Begrotingsvoorstellen worden besproken met leden van het CBS en de financieel beheerder.
- 19 oktober 2007:
Overleg met de burgemeester en de schepen van sport met de ambtenaar over de
sportinfrastructuurplanning
- 30 oktober 2007:
Terugkoppeling van het voorontwerp naar het dagelijks bestuur van de sportraad
- 20 november 2007:
Het dagelijks bestuur van de sportraad verleent een positief advies aan het ontwerp
sportbeleidsplan
- 26 november 2007:
Goedkeuring plan door het college van burgemeester en schepenen
- 20 december 2007:
Goedkeuring door de gemeenteraad

B. Missie Gemeente Zemst
De gemeente Zemst is een groene gemeente waar veel verschillende sporten kunnen worden
beoefend in sportspecifieke infrastructuur. De gemeente Zemst is een jonge gemeente met
sportverenigingen die zelfstandig goed functioneren.
De gemeente Zemst wil elke inwoner van Zemst de kans geven om aan sport te doen of te
bewegen. Iedere inwoner moet eveneens de kans hebben om actief of passief in contact te
komen met sport. De gemeente opteert hier in eerste plaats voor sport aangeboden door de
sportverenigingen op een aangepaste locatie, waarbij er competitiemogelijkheden voor
handen zijn.
De gemeentelijke sportdienst coördineert het sportgebeuren in de gemeente Zemst, faciliteert
waar nodig en voert sportpromotie. De sportdienst staat de sportclubs bij met raad en is een
aanspreekpunt waar nodig tussen de sportactoren en het gemeentebestuur.
De gemeentelijke sportdienst werkt hiervoor samen met het Bloso en de Sportregio Noord van
de provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast organiseert de sportdienst een aantal eigen
activiteiten.

6

C. Gegevensverzameling Gemeente Zemst
C.1 Algemeen
Zemst kent al jaren een stijgend inwoners aantal van 1996 tot 2006 steeg het aantal inwoners
van 19 957 tot 21 549. Deze stijging is nog niet gedaan.
De centrale ligging tussen Mechelen en Brussel, gelegen aan de E19 is voor de nieuwe
inwoners een belangrijk argument om voor Zemst te kiezen. De gemeente bestaat uit 6
woonkernen (Zemst, Zemst-Laar, Weerde, Hofstade, Eppegem, Elewijt), 5 hiervan waren
voor 1976 een zelfstandige gemeente. Zemst heeft 6121 jongeren onder de 25 jaar. Dit is
28,41 % van de totale bevolking.
De nieuwe inwoners zijn hoofdzakelijk jonge gezinnen. Dit merk je aan het hoge aantal
kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Hun aandeel in de Zemstse bevolking ligt boven het Vlaamse
gemiddelde. Zemst heeft weinig inwoners die behoren tot de verschillende kansengroepen.
Het gemeentebestuur van Zemst bestaat uit een CD&V / N-VA / SP.A coalitie.
Burgemeester: Bart Coopman (CD&V)
Schepen van sport: Piet Van Grunderbeek (N-VA)
Gemeentesecretaris: Louis Van Releghem
De sportdienst bestaat uit één administratief medewerker sport, Marcus Van Roosbroeck die
reeds in dienst is vanaf november 2003 op C-niveau. Vanaf 1 oktober 2006 werd deze
benoemd in vast dienstverband. Deze functie is zes jaar oud. Voorheen werd de dienst sport
ondergebracht onder cultuur.
De gemeente beschikt reeds van bij de éénmaking over een sportraad. Er zijn 38
sportverenigingen van de 85 aangesloten bij de sportraad. De voorzitter van de sportraad is
Hans Vandenbohede, Dynastiestraat 10 te 1982 Elewijt-Zemst.
Tot de leeftijd van 12 jaar kunnen de kinderen allemaal naar de kleuterschool en de lagere
school gaan in hun woonkern. Zemst heeft 8 lagere scholen. Voor middelbare studies zijn de
tieners hoofdzakelijk aangewezen op scholen in Mechelen, Vilvoorde en Kapelle-op-den-bos.

C.2 Sportverenigingen
Zemst kent een bloeiend verenigingsleven. Met 84 sportverenigingen en 1 sportfederatie zijn
zij met hun activiteiten de motor van het sportleven in iedere woonkern.
De gemeente telt;
- drie basketbalclubs waarvan één met jeugdwerking
- één atletiekclub met jeugdwerking
- zes vechtsportclubs met jeugdwerking: judo, kempo, jiu jitsu, taekwondo, aïkido en savate
- drie biljartclubs
- drie duivenverenigingen waarvan één met jeugdwerking
- twee turnkringen met jeugdwerking
- vijf vissersclubs
- negen voetbalclubs waarvan zes met jeugdwerking
- 10 volleyballclubs waarvan vier met jeugdwerking
- zes wielerverenigingen
- drie wipmaatschappijen
- veertien zaalvoetbalclubs
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- twee zwemverenigingen met jeugdwerking
- één rolschaatsvereniging met jeugdwerking
- Een wandelclub
- een hondenafrichtingsclub
- een tennisclub
- twee rijverenigingen
- één joggingclub
- twee gezinssportclubs met jeugdwerking
- één seniorensportclub
- en één dansvereniging met jeugdwerking
Een volledige lijst van deze verenigingen treft u aan in bijlage
Alle verenigingen hebben de voorbije jaren een groei gekend in hun ledenaantal en de
toenemende jonge bevolking zal deze trend ongetwijfeld nog doorzetten
In elke woonkern is ook een voetbalclub aanwezig die daarmee een belangrijke invloed
hebben op het sportleven in de gemeente.

C.3 Sportinfrastructuur
De gemeente beschikt over twee sporthallen, één te Zemst en één te Eppegem, en een
vechtsporthal te Elewijt.
In Hofstade bevindt zich de sporthal met zwembad van het Bloso evenals het Blosodomein
met eigen sportinfrastructuur.
Elke woonkern heeft een voetbalvereniging met cafetaria, kleedkamers en sanitair met samen
een zestiental velden (12 grote en 4 kleine)
De gemeente beschikt daarnaast over een wielerpiste te Elewijt en een rolschaatspiste te
Eppegem.
Op de gemeentelijke recreatiedomeinen bevinden zich verder nog twee
wipschietverenigingen, een tennisclub en een hondenafrichtingsclub met eigen infrastructuur
In bijlage 1 treft u een gedetailleerde beschrijving van alle sportinfrastructuur aan.

C.4 Activiteiten 2007
Datum

Plaats

Organisatie

Activiteit

29 maart 2007

Sporthal Keerbergen

Sportdienst ism
sportregio Noord

Regionale sportdag
50+

2 t/m 9 mei 2007

Scholen Zemst

Sportdienst ism SVS

Hopsakee

Maand mei

Sportverenigingen
Zemst

Sportraad ism
sportdienst

Initiatie clubsporten

3 mei 2007

Fietsweek voor
scholen

Sportdienst ism
sportraad

Fietsen en
sensibilisering

1 juni 2007

Sporthal Eppegem

Sportdienst ism
sportraad

Huldiging
kampioenen 2006

5 juni 2007

KUL Leuven

Sportdienst VlaamsBrabant ism
sportdienst

Provinciale sportdag
50 +
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20 t/m 24 augustus
2007

Groot Zemst

Sportraad ism
sportdienst en
sportverenigingen

Sportinitiatieweek

2 september 2007

Vlaams-Brabant

Sportdienst als
inschrijvingspunt

De Gordel

7 september 2007

Groot Zemst

Sportdienst ism
sportregio Noord

Gemeente- en
ocmwpersoneel
Regio

9 september 2007

Groot zemst

Sportdienst ism
cultuurdienst

Fietslus nav
Monumentendag

13 september 2007

Rotselaar De
Meander

Sportdiensten regio
Noord en regio
Demer

Gehandicapten

16 september 2007

Weerde

Sportdienst ism VVV Iedereen
Toerisme

26 september 2007

Hofstade

Sportdienst ism
sportraad en scholen

Scholenveldloop

7 oktober 2007

Hofstade

Bloso ism
sportdiensten

Jeugdsportival

24 november 2007

Boortmeerbeek

Sportdiensten Regio
Noord

Kleuterhappening

C.5 Bevragingen
C. 5. 1 Knelpunten en behoefteonderzoek
Er werd een denkoefening gehouden met de stuurgroep over welke doelgroepen konden
bevraagd worden. Deze oefening werd eveneens door de sportraad gemaakt.
C. 5. 1. 1. Knelpunten en behoeften – opgesteld op de stuurgroep van 24 april 2007
KNELPUNTEN
- Na 17.00 uur zijn alle sporthallen
volledig bezet ****** (2)

BEHOEFTEN
- Uitleendienst sport meer bepaald
materialen zoals ondermeer mobiele
sportinfrastructuren * (1)

- Hoe bereikt men de individuele sporters
- Bergruimte sporthal Eppegem * (1)
- Geen degelijke gym- sportzaal in
Elewijt ***** (3)

- Plaatsgebrek in de sporthallen *** (1)

- 6 voetbalclubs, 6 voetbalkantines, 6
voetbalpleinen

- Behoefte aan extra medewerkers bij
organisaties ****** (3)

- Geen of weinig werkingsbudget voor
sport

- indoor skeelerinfrastructuur voor de
competitie

- Hoe bereiken we de gehandicapten

- meer financiële middelen voor de

9

jeugdsportclubs ** (1)
- Tekort aan sportinfrasructuur voor
indoorsporten ******* (3)

- meer gediplomeerde monitoren voor de
sportclubs *** (3)

- Sanitair en legionella –
Vlaremwetgeving ** (1)

- buurtsport bvb. Skaten

- Zalen bezet door scholen overdag

- onderhoud voetbalterreinen

- Stroeve administratie

- polyvalente zaal cfr. Sportschuur *******
(3)

- Regeling sporthallen voor eigen
activiteiten en concessies
- Geen of gebrekkige visie in plaatsing
en gebruik van sportinfrastructuren en
sportruimte ***** (2)

- lagere huurprijzen sportinfrastructuur
(clubs hebben geen inkomsten van eigen
kantine) * (1)
- sport- en spelweides voor vrijblijvende
sporters ** (2)

- Verhouding voetbal tegenover de
andere sporten ** (2)
- Veel sporten of sportmanifestaties op
zeer hoog niveau bvb Wielrennen,
gewichtheffen, skeeleren, judo, …. ** (2)
-Sportdienst niet in sportinfrastructuur –
moeilijk aanspreekbaar door sporters
- Grote spreiding van sportinfrastructuur
- teveel zaalvoetbalclubs die eigenlijk
geen echte verenigingen zijn – bezetting
van sporthallen
- Recreatiedomeinen zijn opeenstapeling
zonder aanlegplanning
- harmonie in de budohal
- Bloso izv werking naast elkaar
Elke deelnemer kreeg ***, ** en * om drie punten van belang aan te duiden. Tussen haakjes
staat hoeveel mensen voor deze score zorgden (). Er namen 5 mensen deel.
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C. 5. 1. 2 Knelpunten en behoeften – sportraad 15 mei 2007
KNELPUNTEN
- Teveel deelgemeenten

BEHOEFTEN
- Zwembad ** (1)

- Clubs hebben meer materiaal nodig
******* (3)

- Meer indoor sportinfrastructuur * (1)
- Meer viswater ***(1)

- Kwaliteit van de lesgevers ****** (2)
- Grotere bouwsubsidies
- Sponsors + het betalen van vrijwilligers
- Turnzaal van Elewijt **** (2)

- Bestaande sporthallen uitbreiden
************ (5)

- Gebrek aan informatie ** (1)

- Hogere werkingssubsidies

- Atletiek tov wielersport en voetbal
Elewijt * (1)

- Samenwerking en planning
verenigingen in zelfde infrastructuur ****
(2)

- Opvang mindervaliden en zwakkere
groepen ** (1)
- Attitude van de verenigingen tov de
gemeente – ieder voor zich

- Meer controle op subsidies
- Subsidies op maat ********* (4)
- Leefbaarheid en betaalbaarheid ** (2)

- Voetbal krijgt meer
- Zaalsporters krijgen meer ** (1)
- Bereikbaarheid van de
sportinfrastructuur

- Specifieke lesgevers of mogelijkheid tot
het bekomen ervan ** (1)
- Hoger sportniveau = meer behoeften
- Vrijwilligers te kort

- Budget sport tov de vraag van de
burger **** (2)
- Prestatiedruk
-Gebouwen in eigen gebruik +
toenemende verplichtingen zorgt voor
stijgende kosten + inkomsten cafetaria
overschat
- Te veel clubs met te weinig structuur *
- Zaalsporters weinig inkomsten ** (2)
- Motivatie van vrijwilligers**** (2)
- Administratieve verplichtingen ****(2)

11

Elke deelnemer kreeg ***, ** en * om drie punten van belang aan te duiden. Tussen haakjes
staat hoeveel mensen voor deze score zorgden ().

C. 5. 2 Groepen en manier van bevragen
Sportactoren

Door wie?

Hoe?

Sportverenigingen
Fractieleiders

Stuurgroep
Stuurgroep

Bloso
Sportimonium
Concessiehouders
sporthallen
Scholen

Schepen van sport en adm.
medewerker sport

Schriftelijke enquête
Zeer eenvoudige schriftelijke
SWOT-bevraging
Aan de hand van een gesprek

Jeugdraad

Administratief medewerker
sport

Schepen van sport, schepen
van cultuur, administratief
medewerker sport

Uitgebreide SWOT Vergadering op 11 juni in de
raadzaal van het
gemeentehuis
Via synthese van gegevens
voor het
jeugdwerkbeleidsplan

Er werd ook rekening gehouden met het vijfjarenplan van de verenigingen van de Budohal en
het voetbalplan. Voorts werden de nota’s die door het college reeds werden behandeld en
handelden over sportgerelateerde onderwerpen eveneens opgenomen in de
gegevensverzameling.
C. 5. 2 Enquête voor de vereniging (Hoofdstuk 1)
De enquête en het overzicht treft u aan in bijlage 2. De analyse in hoofdstuk 1.

C. 5. 3 Andere bevragingen
Deze bevragingen vindt men terug in bijlage drie en werden verwerkt in de verschillende
hoofdstukken.
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Hoofdstuk 1. Ondersteuning sportverenigingen
1.1 Proces en analyse
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1.2 Strategische doelstelling
Sportverenigingen zijn de belangrijkste sportactoren op het terrein. Alle
sportverenigingen kunnen gebruik maken van ondersteunende maatregelen en
subsidies die een kwaliteit van de sportbeleving blijven garanderen en waar mogelijk
zelfs optimaliseren. Daarnaast kunnen zij rekenen op de sportraad en de sportdienst
als spreekbuis en coördinator.

1.3 Operationele doelstellingen en maatregels
1.3.1. Subsidiëring
Operationele doelstelling
De verenigingen kunnen een beroep doen op een aantal subsidies en faciliteiten om een
vlotte clubwerking mogelijk te maken.
Maatregels
Timing
financieel
jaarlijks
25 750,00
1. Werkingssubsidies sportverenigingen
De werkingssubsidies van alle Zemstse
nederlandstalige sportverenigingen worden berekend
via het subsidiereglement ‘Werkingssubsidies
sportverenigingen.” Art. 764/332-02
Jaarlijks (buiten
€ 5,00 per
2. Subsidies jeugdwerking
Jaarlijks wordt een subsidie uitgekeerd voor
SBP)
lid
(€ 8500)
sportverenigingen met jeugdwerking overeenkomstig
het reglement ‘Subsidiereglement sport- en
cultuurverenigingen met jeugdwerking.’
Artikel 761/332-03
Op vraag van de
Maximum
3. Investeringssubsidies
De gemeente voorziet investeringssubsidies indien
vereniging
€ 75 000 per
verenigingen eigen infrastructuur bouwen via het
aanvraag en
reglement ‘ Investeringssubsidies aan verenigingen.’
per club
Art. 764/522-53
Op vraag van een
Maximum
4. Sportopleidingssubsidies
Inwoners van Zemst kunnen hun opleiding om les te
kandidaat-trainer
150 per
geven in een bepaalde sporttak terugbetaald krijgen
aanvraag
van de gemeente via het reglement
per cursus
‘Sportopleidingssubsidie’
(€ 1500)
Art. 764/332-02
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1.3.2. Samenwerking tussen clubs en samenwerking van clubs met
gemeenten
Operationele doelstelling
Er is een vlotte communicatie tussen alle sportactoren in de gemeente Zemst
Maatregels
Timing
financieel
jaarlijks
00,00
5. Voetbal – Vissers - Vechtsporten
De bestaande samenwerkingsverbanden worden
jaarlijks uitgenodigd om hun beleidsintenties met de
gemeente te bespreken.
jaarlijks
€ 750,00
6. Bekers van Zemst
De gemeente ondersteunt de jaarlijkse bekers van
Zemst voor voetbal heren en dames en voor vissers.
De gemeente stimuleert eveneens andere sporten.

1.3.3. Sportraad Zemst
Operationele doelstelling
De gemeentelijke sportraad stimuleert alle sportverenigingen om deel te nemen aan het
sportgebeuren in de gemeente en zet hiervoor acties op touw. De sportraad geeft advies
en coördineert hierbij de communicatie omtrent alle initiatieven die rechtstreeks met
sport te maken hebben.
Maatregels
Timing
financieel
jaarlijks
€ 200,00
7. Sportraad Zemst
De gemeente voorziet in een werkingssubsidie voor de
sportraad.
Art. 7764/332-02
Zo vaak als nodig
€ 00,00
8. Commissies
De sportraad richt waar nodig commissies op die
sportspecifieke materies afzonderlijk behandelen

1.3.4. Sportdienst Zemst
Operationele doelstelling
De gemeentelijke sportdienst coördineert en stimuleert het sportlandschap in de
gemeente Zemst
Maatregels
Timing
financieel
Zo vaak als nodig
€ 00,00
9. Sportdienst
De sportdienst coördineert de bevindingen van de
sportraad en staat de clubs bij met raad en daad.
Zo vaak als nodig
€ 00,00
10. Vergaderingen en sportdienst
De sportdienst is indien gewenst, aanwezig op
vergaderingen van sportverenigingen of commissies.
Jaarlijks
€ 350,00
11. Kampioenenviering Zemst
De sportdienst organiseert jaarlijks een
kampioenenhuldiging
Art. 76401/124-48
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1.3.5. Ondersteuning Clubs
Operationele doelstelling
De sportverenigingen worden door de gemeente bijgestaan in raad en daad.
Maatregels
Timing
financieel
permanent
€ 00,00
12. Vrijwilligersloket
De gemeente richt een vrijwilligersloket in waar
verenigingen terecht kunnen voor gratis
vrijwilligersverzekeringen.
Permanent
€ 00,00
13. Website
De gemeente bouwt de gemeentelijke website verder
uit met voldoende ruimte voor sportgerelateerde
artikels en informatie. Er wordt een
verenigingendatabank operationeel gemaakt.
Jaarlijks
€ 400
14. Drukwerk
Art. 76401/124-48
Jaarlijks
€ 00,00
15. Subsidiewijzer
De huidige subsidiewijzer wordt geupdated en
aangepast
Jaarlijks
€ 2 600,00
16. Bekers en andere prijzen
De gemeente stelt bekers, trofeeën en andere prijzen
ter beschikking van organiserende en jubilerende
verenigingen
Art. 76401/124-48

1.3.6. Kwaliteit van de trainers – begeleiders
Operationele doelstelling
Alle trainers en begeleiders in sportverenigingen zijn gekwalificeerd.
Maatregels
Timing
Zie 1.2.1
17. Sportopleidingssubsidies
Zie 1.2.1
Binnen het kader
18. Organisatie cursussen
De gemeente organiseert VTS-cursussen in
van VTS
samenwerking met het Bloso te Zemst
2008
19. Impulssubsidie 2009
De gemeente maakt een plan op om hierop aanspraak
te kunnen maken.
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financieel
Zie 1.2.1
€ 200,00

€ 00,00

Hoofdstuk 2. Andersgeorganiseerde sport –
toegankelijkheid en diversiteit
2.1 Proces en analyse
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2.2 Strategische doelstelling
Andersgeorganiseerde sporters en doelgroepen kunnen deelnemen aan activiteiten
die door de gemeente worden aangeboden. Iedere inwoner in de gemeente Zemst
kan deelnemen aan een sportactiviteit. Iedere initiatiefnemer van een sportactiviteit
kan rekenen op ondersteuning.

2.3 Operationele doelstellingen en maatregels
2.3.1. Lessenreeksen, sportkampen en events
Operationele doelstelling
De inwoners van Zemst kunnen deelnemen aan jaarlijks wederkerende
sportevenementen en intergemeentelijke organisaties dankzij de ondersteuning van de
gemeente Zemst.
Maatregels
Timing
financieel
Zie 1.2.3
Zie 1.2.3
20. Sportweek Zemst
Zie 1.2.3 maatregels 7, 8 en 9
Jaarlijks
€ 600,00
21. Sportweek Zemst
De gemeente betaalt de sporthallen voor de sportweek
Art. 764/332-02
2008
€ 1000,00
22. Samenwerking Sportregio Noord
De gemeente betaalt de jaarlijkse bijdrage en neemt
actief deel aan de activiteiten
Art. 764/332-01
€ 7 850,00
23. Diverse initiatieven naar bepaalde doelgroepen Jaarlijks
De gemeente richt waar mogelijk bijkomende
initiatieven in en komt tegemoet bij grotere
sportmanifestaties.
Art. 76401/124-48
Vanaf 2008 op
€ 00,00
24. Overleg met het Bloso
De gemeente start met het Bloso een overlegplatform
regelmatige
tijdstippen
5 en 6 januari 2008
€ 2 000
25. BK 2008
De gemeente ondersteunt het BK Veldrijden 2008
Art. 76410/124-48
26. ISB- verzekering
De gemeente betaalt jaarlijks de verzekering die de
sportinitiaties in de gemeente dekt.
Art. 764/332-02
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jaarlijks

€ 1 100,00

2.3.2. Schoolsport
Operationele doelstelling
Het schoolsportgebeuren kan rekenen op de steun van de gemeente. De scholen kunnen
gebruik maken van de door de gemeente georganiseerde schooloverkoepelende
evenementen.
Maatregels
Timing
financieel
Jaarlijks
€ 1 500,00
27. Scholenveldloop
De gemeente organiseert de jaarlijkse scholenveldloop
Art. 76401/124-48
Jaarlijks
€ 500,00
28. Fietsweek
De gemeente organiseert een activiteit in het kader van
de Fietsweek voor scholen
Art. 76401/124-48
Vanaf schooljaar
€ 00,00
29. Schoolzwemmen
De gemeente bemiddelt indien nodig bij het Bloso
2008-2009
voor betere afspraken aangaande het schoolzwemmen.
Zie ook 2.2.1 maatregel 26
Jaarlijks
€ 00,00
30. Schoolsport
De gemeente steunt waar nodig de scholen bij hun
deelname aan SVS-activiteiten zoals bvb Hopsakee
Jaarlijks
€ 2 000,00
31. Schoolsportmateriaal
De gemeente voorziet jaarlijks in een budget voor de
aankoop van schoolsportmateriaal (ballen, sticks,..)
Art. 76401/124-48
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2.3.3. Buurtgerichte sport en doelgroepen
Operationele doelstelling
Andersgeorganiseerde sporters en buurtinitiatieven krijgen een aantal mogelijkheden ter
beschikking.
Maatregels
Timing
financieel
2008 Panna-arena
€ 7500,00
32. Sportuitleendienst
De gemeente start een sportuitleendienst op, eventueel
in samenwerking met het Sportimonium.
764/ 749-98
Jaarlijks
€ 750,00
33. Buurtsport
De gemeente stimuleert de organisatie van buurtsport
door het ter beschikking stellen van een sportkoffer en
gadgets
Art. 76410/124-48
Vanaf 2008
€ 00,00
34. OCMW
De gemeente start een overleg op met het OCMW
voor acties naar allochtonen en kansarmen
Jaarlijks
€ 1 000,00
35. Gehandicapten
De gemeente organiseert ieder jaar een sportdag voor
gehandicapten en ondersteunt de bestaande initiatieven
Art. 76410/124-48
Bij inschrijving
€ 1 000,00
36. Verenigingencheques
Nieuwe inwoners krijgen een verenigingencheque
nieuwe inwoners
waarmee zij een deel van hun lidmaatschap bij een
sportvereniging kunnen betalen
Art. 104/331-01

20

Hoofdstuk 3. Doelstellingen infrastructuur
3.1. Proces en analyse
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3.2. Strategische doelstelling
Iedere inwoner van de gemeente beschikt over de mogelijkheid om te kunnen sporten
in aangepaste infrastructuur.

3.3. Operationele doelstellingen en maatregels
3.3.1. Gemeentelijke sporthallen
Operationele doelstelling
De gebruikers van de gemeentelijke sporthallen kunnen steeds rekenen op een
aanpassing van de sportinfrastructuur naar de eisen van hun sport. Ze kunnen hierbij
gebruik maken van sportmateriaal dat aan de nodige kwaliteitseisen voldoet.
Maatregels
Timing
financieel
Vanaf hernieuwing
€ 00,00
37. Concessies
Bij het hernieuwen van de concessies waakt de
concessies
gemeente over het feit dat de gemeente de zalen ook
voor ééndagsorganisaties kunnen krijgen.
2008
€ 83 500,00
38. Sporthal Zemst-Centrum renovatie
De gemeente vernieuwt de vloer en het sanitair van
sporthal Zemst
2013
€ 25 000,00
39. Vernieuwing sportmateriaal sporthal Zemstcentrum
De gemeente vervangt het materiaal dat aan
vervanging toe is
Afhankelijk van
€ 200000,00
40. Uitbreiding Zemst-Centrum
De gemeente breidt sporthal Zemst-centrum uit met
afspraken met het
squashboxen, extra bergruimte en verplaatst de
Bloso - 2011
cafetaria
2008
€ 00,00
41. Bergruimte sporthal Eppegem
De gemeente breidt de bergruimte van sporthal De
Waterleest uit
Afhankelijk van het € 200000,00
42. Tweede sportzaal sporthal Eppegem
De gemeente bouwt een tweede kleinere zaal aan
overleg met het
sporthal Eppegem
Bloso - 2011
2009
€ 200000,00
43. Uitbreiding Budohal
De gemeente breidt de Budohal uit en zorgt voor de
verplaatsing van de cultuurvereniging
2010
€ 20 000,00
44. Verwarming sporthal Eppegem
De verwarming van sporthal Eppegem wordt volledig
nagekeken
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3.3.2. Nieuwe gemeentelijke infrastructuur
Operationele doelstelling
Sporters kunnen over nieuwe gemeentelijke infrastructuur beschikken
Maatregels
Timing
2009
45. Turnzaal Elewijt
De gemeente bouwt een nieuwe turnzaal in de school
te Elewijt, die ook na de schooluren gebruikt kan
worden door de verenigingen
Opmaak voorstel in
46. Omnisportvelden
De gemeente voorziet omnisportterreinen in de buurt
2009
van elke woonkern voor andersgeorganiseerde sport.
Op die wijze kunnen ook scholen open
luchtsportactiviteiten aanbieden
2008
47. Verplaatsing Reko Rollerclub
De gemeente verplaatst de Reko Rollerclub en stelt
een evengrote ruimte ter beschikking
Art. 764/722-60
2008
48. Verplaatsing VK Weerde
De gemeente ondersteunt de verplaatsing van VK
Weerde naar de Galgenberg
Zie Bloso
49. Overdekte petanquebaan
De gemeente voorziet een overdekte petanqueplaats in maatregel 52- 2009
de gemeente.

financieel
€ 597000,00
excl. BTW

€ 00,00

€ 60 000,00

€ 397500,00

€ 100000,00

3.3.3. Sportinfrastructuur met partners
Operationele doelstelling
Bij het bouwen van nieuwe bijkomende sportinfrastructuur kunnen andere partners
samenwerken met de gemeente.
Maatregels
Timing
financieel
Afhankelijk van
30 %
50. Turnzaal Blososporthal
De gemeente bouwt samen met het Bloso een nieuwe
overleg –
gemeente
turnzaal aan de Blososporthal
vermoedelijk 2009
Vanaf aankoop
Zie 2.2.3
51. Samenwerking sportimonium
Er komt een samenwerking met het Sportimonium
materiaal
actie 31
voor de uitleendienst
Afhankelijk van
€ 00,00
52. Samenwerking Bloso - Gemeente
De gemeente werkt samen met het Bloso voor de
overleg
aanleg van sportinfrastructuur (bvb Finse piste)
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3.3.4. Sportinfrastructuur van sportclubs
Operationele doelstelling
De gemeente zorgt voor onderhoud op de terreinen van sportverenigingen
Maatregels
Timing
financieel
2008 onderzoek
€ 10000,00
53. Toplaag Wielerpiste Elewijt
De heraanleg van het rijvak wordt onderzocht. Art.
door firma
764/725-60
Jaarlijks
54. Verenigingen met eigen infrastructuur
Verenigingen met eigen infrastructuur kampen met
specifieke kosten qua onderhoud, afval, onroerende
voorheffing en kosten rond de verplaatsing van
afsluitingen en verlichting. De gemeente zorgt voor
deelname in de financiering van grote
onderhoudswerken voor specifieke sportterreinen en –
infrastructuren.
Via
55. Overdekking tennisterreinen De Wehzel Elewijt 2010
De gemeente zorgt voor de overdekking van twee
investerings
tennisterreinen
subsidie
2008
€ 12481
56. Toplaag Reko Rollerpiste binnenplein
De bovenlaag van de middenpiste van de Reko
excl. BTW
Rollerclub dient vernieuwd te worden
Art. 421/140-06 (budget bitumineuze verhardingen)

3.3.5. Schoolsportinfrastructuur
Operationele doelstelling
De gemeente zorgt voor onderhoud op de terreinen van de scholen
Maatregels
Timing
Vanaf 2008
57. Graspleinen in de gemeentelijke scholen
Het gras in de gemeentelijke scholen wordt op
regelmatige tijdstippen gemaaid
Jaarlijks
58. Materiaal in de gemeentelijke sporthallen
De gemeente controleert jaarlijks het sportmateriaal in
de sporthallen (klein onderhoud)
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financieel
€ 00,00

€ 00,00

Hoofdstuk 4. Werking gemeentelijke actoren sport
4.1. Proces en analyse
Zie 3.1

4.2. Strategische doelstelling
Er wordt een volwaardige sportdienst opgestart, evenals een volwaardige sportraad,
die dienstoverkoepelend werkt waar mogelijk.

4.3. Operationele doelstellingen en maatregels
4.3.1. Uitbouwen sportdienst als centraal punt
Operationele doelstelling
Er wordt een volwaardige sportdienst overeenkomstig het decreet ingesteld
Maatregels
Timing
financieel
Ten laatste tegen 1
€ 33551,56
59. De sportgekwalificeerde ambtenaar
De gemeente werft een sportgekwalificeerde
oktober 2008 in
ambtenaar aan in 2008
dienst
Art. 104/111-01, 104/112-01 en 104/113-01
2008
€ 00,00
60. EVC sportambtenaar
De gemeente vraagt of de huidige administratief
medewerker sport in aanmerking komt via EVC en
positief advies van de sportraad zoals bepaald is in het
decreet (elders verworven competenties)

4.3.2. Sportraad als platform
Operationele doelstelling
Alle sportactoren nemen deel aan de sportraad
Maatregels
61. Vertegenwoordiging in de sportraad
De sportraad zorgt voor een vertegenwoordiging van
alle sportactoren in de gemeente op de sportraad en
past zijn statuten hieraan aan

Timing
Vanaf 2008

financieel
€ 00,00

4.3.3. Samenwerking andere diensten
Operationele doelstelling
Waar mogelijk werkt de sportambtenaar overkoepelend samen met andere gemeentelijke
diensten
Maatregels
Timing
financieel
Ten laatste vanaf 1
€ 00,00
62. De sportgekwalificeerde ambtenaar
Waar mogelijk werkt de sportdienst samen met andere oktober 2008 in
diensten om overkoepelende organisaties beter te
dienst
kunnen begeleiden
De subsidies worden geboekt op het artikel 764/465-48
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