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1.

Woord vooraf

Sport heeft op de eerste plaats een duidelijke maatschappelijke functie en
betekenis. Hierbij gaat het niet alleen over het plezier en de ontspanning die
sport de burger biedt, maar ook over andere maatschappelijke aspecten
zoals sociale integratie, zelfontdekking en gezondheid. Werken aan een
kwaliteitsvolle en structurele beleidsvoering is noodzakelijk voor de
gemeente om sport op een kwaliteitsvolle wijze aan te bieden en aan de
noden van de burger te beantwoorden. Het sportbeleidsplan helpt hierbij
door duidelijkheid te scheppen over de organisatie van het lokale
sportgebeuren.
Het hierna beschreven sportbeleidsplan loopt over de periode 2008 – 2013.
In 2007 werd er hard aan gewerkt door tal van mensen, zowel op
professionele als op vrijwillige basis. Alle medewerkers hadden maar 1 doel
voor ogen, komen tot een goed bruikbaar instrument, gedragen door de
bevolking, en met als doel het sportgebeuren in Wetteren te verbeteren
waar nodig.
De 6 leden van de stuurgroep hebben het voorbije jaar 11 avonden intens
vergaderd om het sportbeleidsplan inhoudelijk te concretiseren. Daarbij
steunden zij zich op verzamelde gegevens uit de ruime sportwereld.
De 18 leden van de klankbordgroep werden tussendoor 3 maal
samengeroepen om, de inhoud die de stuurgroep aanbracht, te evalueren en
aan te vullen met extra accenten en suggesties.
De Wetterse bevolking mag fier zijn op de leden van de stuurgroep en de
klankbordgroep. Het geeft een prachtig gevoel wanneer je vaststelt dat er
wel nog mensen zijn die vrijwillig zich willen inzetten voor de verbetering
van een algemeen belang. Dit in een tijd van individualisme.
Het document dat volgt moet beoordeeld worden op zijn degelijkheid.
Of het sportbeleidsplan een goed plan was, zal pas blijken op het einde van
de rit in 2013. Echter, het feit dat er voor het eerst in de Wetterse
geschiedenis een sportbeleidsplan is opgemaakt vanuit een doordacht
patroon is reeds een succes.
Het sportbeleidsplan moet de kapstok worden voor het Wetters
sportgebeuren de komende 6 jaren. Het is een ideaal middel om het
sportbeleid richting te geven, om degelijk te plannen en te budgetteren.
Het sportbeleidsplan zal de communicatie tussen alle actoren die met sport
in Wetteren te maken hebben verbeteren en de bevolking beter inlichten.
De sport in Wetteren kan er alleen maar door winnen!!!
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2.

Inleiding

Het sportbeleidsplan Wetteren 2008-2013 is opgebouwd en samengesteld
volgens de richtlijnen van de trajectbegeleiding door het Instituut voor
Sportbeheer.
Na deze inleiding wordt in dit document de missie van het sportbeleidsplan
van Wetteren bepaald. De missie is uniek en specifiek en geeft de richting
weer waar Wetteren de komende 6 jaar wil aan werken op gemeentelijk
sportvlak.
In deel 4 en 5 van dit sportbeleidsplan wordt uitgelegd op wat de stuurgroep
zich heeft gebaseerd om zijn strategische en operationele doelstellingen te
bepalen. In deel 4 wordt een uitgebreide inventaris van de huidige
structuren weergegeven. Naast een beknopte demografie wordt de werking
van de gemeentelijke sportdienst en sportraad gesitueerd. Tevens wordt
een overzicht gegeven van de aanwezige sportinfrastructuur (privé en
gemeentelijk) en de aangeboden sportactiviteiten.
Uitgaande van de inventaris wordt er in deel 5 een overzicht gegeven van de
opgevraagde, verzamelde en geanalyseerde gegevens. Deze gegevens
werden bekomen via meerdere bevragingen bij de ruime Wetterse
sportwereld. De resultaten vormden de basis voor het vastleggen van
accenten en prioriteiten, welke inhoudelijk werden ondersteund door de
klankbordgroep.
Decretaal moet het sportbeleidsplan 4 verplichte hoofdstukken bevatten
namelijk :
- ondersteuning sportverenigingen (deel 6.1)
- ondersteuning en stimulering anders georganiseerde sport (deel 6.2)
- ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit in de sport
(deel 6.3)
- meerjarenplanning inzake sportinfrastructuur (deel 6.4)
Omdat uit de gegevensanalyse bleek dat er in Wetteren zich rond sport en
communicatie verbeteringen opdringen, besliste de stuurgroep om een extra
niet-verplicht hoofdstuk rond communicatie (deel 6.5) toe te voegen aan de
4 verplichte.
Voor elk van de 5 hoofdstukken worden de behoeften en knelpunten
opgesomd, komende uit de gegevensverzameling en analyse. Vervolgens
worden per hoofdstuk één of meerdere strategische doelstellingen
geformuleerd. Deze algemene doelstellingen worden verder inhoudelijk
verduidelijkt via meerdere operationele, meer concrete doelstellingen.
Aan deze doelstellingen worden een aantal maatregelen en financiële
prognoses gekoppeld.
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3.

Missie

De gemeente Wetteren voorziet in een gevarieerd sportaanbod, met de
bedoeling om een life-time sportbeoefening voor alle bevolkingsgroepen
te realiseren, in aangepaste en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.
Er wordt tevens nadruk gelegd op de communicatie omtrent het
gemeentelijk sportgebeuren in functie van een betere profilering en het
verwerven van een betere draagkracht voor de sport, met het oog op het
stimuleren van een sterke sportclubwerking en een verhoogde
sportparticipatie door alle inwoners.
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4.

Inventaris van de huidige structuren

4.1. Globale identificatie van de gemeente
4.1.1. Gemeentebestuur
4.1.1.1. Coördinaten gemeentebestuur
Gemeentebestuur Wetteren
Markt z/n
9230 Wetteren
tel 09/369.34.15
fax 09/366.20.81
www.wetteren.be
4.1.1.2. Samenstelling college van burgemeester en schepenen
Burgemeester :
1e schepen :
2e schepen :
3e schepen :
4e schepen :
5e schepen :
6e schepen :
7e schepen :

Marc Gybels
Anne-Marie Hoebeke
Alain Pardaen
Albert De Geyter
Remi Van Belleghem
Erna Braeckman
Lieve De Gelder
Paul Van Autreve

CD&V
Open VLD
CD&V
CD&V
Open VLD
CD&V
CD&V
CD&V

4.1.1.3. Naam burgemeester en schepen van sport
Burgemeester : Marc Gybels
Schepen v. sport : Alain Pardaen

CD&V
CD&V

4.1.1.4. Samenstelling gemeenteraad
27 gemeenteraadsleden verdeeld volgens volgende partijen :
* CD&V :
10
* Respect :
7
* Open VLD :
4
* Groen&CO :
3
* Vlaams Belang : 2
* sp.a :
1
4.1.1.5. Coördinator sportbeleidsplan
Rudy Vander Heyden - 1e sportfunctionaris
Warandelaan 13
9230 Wetteren
09/369.01.86
sport@wetteren.be
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4.1.1.6. Samenstelling stuurgroep sportbeleidsplan
Alain Pardaen :
Luc Ogiers :
Rudy Vander Heyden :
Inge Van Damme :
Tom De Winter :
Jurjen Maudens :

schepen van sport
sportraadvoorzitter
sportfunctionaris
sportfunctionaris
outdoor sport/rugby
indoor sport/recreatief turnen

4.1.1.7. Samenstelling klankbordgroep
18 personen bestaande uit :
- Bestuur sportraad (9)
- Afvaardigingen (9) van clubs of organisaties uit diverse invalshoeken
(gehandicaptensport, seniorensport, commerciële sport, anders
georganiseerde sport)
4.1.2. Demografie van de gemeente Wetteren
4.1.2.1. Bevolking en bevolkingsdichtheid
Wetteren is een gemeente met 23.281 inwoners (11.229 mannen en 12.052
vrouwen) en een oppervlakte van 36,7 km². Dit komt overeen met een
bevolkingsdichtheid van 634 inwoners per km². De gemiddelde
bevolkingsdichtheid in het Vlaams Gewest bedraagt 450 inwoners per km².
Wetteren is een dicht bevolkte gemeente.
Bekijken we Wetteren in de ranglijst van 65 gemeenten van de provincie
Oost-Vlaanderen dan staat zij op de 33e plaats voor haar oppervlakte, op de
16e plaats voor het aantal inwoners en op de 13e plaats voor de
bevolkingsdichtheid.
Voor de periode 2005-2006 is er een bevolkingsaangroei van 0,98%. (227
inwoners meer). Daarvoor was de stijging veel geringer.
Vanaf 2003 zien we de aangroei verhogen.
Bevolkingsevolutie
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4.1.2.2. Oorzaken van de bevolkingsaangroei
- Het migratiesaldo bedroeg in 2005 +104
- Wetteren is blijkbaar aantrekkelijker geworden met meer woonbehoeften.
- 1,8% van de Wetterse bevolking heeft een vreemde nationaliteit (416 p)
In 2005 merken we een grote stijging van de vreemde bevolking.
- Wetteren kende sedert de jaren 90 een negatief natuurlijk accres
(geboorten- overlijdens). Sedert 2005 is dit getal weer positief.
4.1.2.3. Leeftijdsstructuur en huishoudens
- 1/5de van de Wetterse bevolking is jonger dan 20 jaar (21%)
10 jaar geleden was dit nog 22%
- 18,6% van de Wetterse bevolking is ouder dan 65 jaar. Dit is een stijging
van 2,7% t.o.v. 10 jaar geleden(= meer vergrijzing).
- Er zijn in Wetteren 9.917 private huishoudens. Dit is een aangroei van 6,7%
t.o.v. 10 jaar geleden.
- Een gemiddeld gezin bestaat uit 2,3 personen.
- 29,1% van de huishoudens zijn alleenstaanden. Dit getal stijgt alsmaar,
waardoor er een trend van individualisering en echtscheidingen te merken
is.
- Naar inkomsten toe zitten de Wetterse huishoudens op het landelijk
gemiddelde.

4.2. Gemeentelijke sportdienst
4.2.1. Plaats van de sportdienst in het organogram van de gemeente
De sportdienst ressorteert onder de cluster Vrij Tijd. Er zetelt iemand uit
deze cluster in het managementteam, die op haar beurt rapporteert aan de
diensten sport, cultuur, jeugd en bibliotheek.
Deze 4 diensten komen op regelmatige basis samen om te overleggen (dit is
nieuw sedert 2007).
4.2.2. Coördinaten sportdienst
De gemeentelijke sportdienst is gevestigd in het sport- en recreatiecentrum
De Warande, Warandelaan 14 te 9230 Wetteren.
Voor inlichtingen kan men op de sportdienst terecht van maandag tot vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
’s Avonds en in het weekend kan men evenwel ook telefonisch inlichtingen
bekomen.
Mailen kan ten allen tijde.
Telefoon : zwembad 09/369.01.86
zwembad.dewarande@wetteren.be
sporthal.dewarande@wetteren.be

of sporthal 09/369.84.70
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De sportdienst staat in voor het beheer en het onderhoud van de
gemeentelijke sportinfrastructuur, de ondersteuning van de
sportverenigingen via de sportraad (secretariaat) en het uitvoeren van het
gemeentelijk sportpromotiebeleid.
4.2.3. Personeel sportdienst
* sportfunctionarissen :
* sportpromotoren :
* administratief medewerker
* technieker :
* info – onthaal – kassa :
* redders :
* poetspersoneel :
* onderhoud domein :

2
3,5
:1
1
5
6
4,25
3

4.2.4. Ondersteuning sportclubs
4.2.4.1. Financieel
Het budget is geëvolueerd van 7.500 euro in 1983, over 20.000 euro in 1991,
30.000 euro in 1996 en 60.000 euro in 1999 tot circa 90.000 euro in 2007.
* Subsidies voetbalclubs aangesloten bij de KBVB :
48.000 euro
* Werkingssubsidies andere sportclubs :
12.000 euro
* Jeugdsportsubsidies :
10.000 euro
* Wielerwedstrijden :
12.500 euro
* Topsportsubsidies volleybalclubs :
5.000 euro
* Subsidies voor organiseren van sportkampen clubs :
1.000 euro
* Toelage organisatie trofee van sportverdienste :
1.000 euro
* Toelage PWA-ers :
1.860 euro
* Werkingstoelage sportraad :
620 euro
______________________________________________________________
totaal : 91.480 euro
Er zijn 6 subsidiereglementen van toepassing :
* Voetbal : afhankelijk van de reeks waarin de club speelt
* Voetbal : afhankelijk van het aantal terreinen en jeugdploegen
* Subsidiereglement voor alle sportverenigingen uitgezonderd voetbal
* Subsidiereglement voor sportclubs met jeugdwerking
* Subsidiereglement voor sportclubs die sportkampen organiseren
* Subsidiereglement voor de organisatie van wielerwedstrijden
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De subsidies worden als volgt uitbetaald :
* De clubs sturen hun ingevulde subsidieformulieren in voor 1 april.
* De sportdienst verwerkt de aanvragen.
* In juni wordt er een voorstel van verdeling gedaan a.h.v. de geldende
reglementen. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
sportraad en het schepencollege.
* In juli krijgen de sportclubs een formulier met hun subsidiebedrag.
Dit formulier door de clubs ondertekend moet voor 1 augustus binnen zijn
op de rekendienst.
* In augustus en september worden de subsidies uitbetaald op de rekening
van de clubs.
4.2.4.2. Materieel
Materiële en logistieke ondersteuning vanuit het gemeentebestuur bestaat,
maar is niet gereglementeerd.
De sportclub dient een schriftelijke aanvraag in bij het college van
burgemeester en schepenen, waarin zij hun wensen bekend maken.
In het grote deel van de gevallen gaat het schepencollege hierop in met
materiële en logistieke steun.
Dit kan bestaan uit :
- afrijden grasvelden
- walsen van grasvelden
- vervoer van groot materiaal
- gebruik van nadar
- ………………..
4.2.5. Andere diensten waarop de sportdienst kan beroep doen
* Technische dienst voor gebruik materiaal en personeel, voor bijstand
onderhoud, en dossiers rond overheidsopdrachten.
* Plantsoendienst voor gebruik materiaal en personeel, voor bijstand
onderhoud
* Personeelsdienst voor bijstand rond personeelszaken en vorming
* Financiële dienst voor bijstand boekhouding autonoom gemeentebedrijf.
4.2.6. Andere diensten die sport gebruiken in hun werking
Tot op heden is er geen echt overleg tussen alle diensten die sport op de één
of andere manier gebruiken in hun werking. Eén van de hoofdstukken in het
SBP 2007-2013 zal het optimaliseren van de communicatie zijn in het
algemeen, en tussen de verschillende diensten in het bijzonder. Via
geregeld overleg wensen we alle materie rond sport over de diensten heen
te bespreken, en acties op elkaar af te stemmen.
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Wie is momenteel met sport bezig naast de sportdienst :
* OCMW : sport voor politieke vluchtelingen, vermindering zwemtarief voor
kansarmen
* Jeugddienst : sportactiviteiten tijdens vakantiekamp en grabbelpas
* Seniorendienst : samenwerking voor permanent sportprogramma voor
senioren en sportweek aan zee.
* Alle gemeentelijke diensten nemen deel aan de personeelssportdag die
1 maal per jaar wordt georganiseerd met de burensportdienst.

4.3. Andere beheersvormen – autonoom gemeentebedrijf
De volledige exploitatie van de sportdienst en de cultuurdienst is in handen
van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren.
4.3.1. Samenstelling
Het AGB bestaat uit een Raad van Bestuur en een directiecomité. De RvB is
samengesteld uit 12 gemeenteraadsleden verdeeld over alle politieke
partijen. Het directiecomité bestaat uit 3 schepenen, de cultuurfunctionaris
en de sportfunctionaris.
4.3.2. Taken
* Exploitatie van het sport- en recreatiecentrum De Warande en cc Nova.
* Het AGB kan alle handelingen treffen om hun doel te bereiken, gaande
van huren, aankopen en verkopen van roerend en onroerend goed, tot het
verrichten van allerlei financiële handelingen.
4.3.3. Verantwoordelijkheden
* Autonome boekhoudkundige verantwoordelijkheid.
* Autonoom beslissingsrecht over de volledige exploitatie.
* Het personeel blijft gemeentepersoneel en wordt ter beschikking gesteld
van het AGB.
* Het AGB moet verantwoording afleggen aan het gemeentebestuur inzake
gebruikerstarieven en sportpromotieprogramma’s, rekening houdend met
het sportbeleidsplan en de noden van de Wetterse bevolking.
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4.4. Sportaanbod van de sportdienst 2006
Categorie 1 :
Eéndaagse activiteiten georganiseerd door sportdienst of sportraad of in
samenwerking ermee :
Organisator
SR (1) + SD (2)
BSD (3) “ScheldeDurme” + SD
SD + BSD ScheldeDurme
SD + BSD ScheldeDurme
SD
Unizo/dienst
mobiliteit
SD + SR.
Bloso
SD + BSD ScheldeDurme
Bloso+wandelfed.

Aard
sportgala 2006 + uitreiking trofeeën
van sportverdienste 2005
medeorganisator “Mini Senior
Sportief”
avonturensportdag sport-overdag

Data
maart 2006
april 2006
mei 2006

ambtenarensportdag te Wachtebeke juni 2006
fietstocht (sport overdag)
fietshappening

juni 2006
september 2006

interscholencross “1000 van
Wetteren”
senior sportief
sport-overdag-special

27/09/2006

Vlaanderen Wandelt

11/11/2006

sept. 2006
okt. 2006

Categorie 2 :
Meerdaagse activiteiten :
Organisator
SD + CD

Aard
sport in de “grabbelpas”

SD
SD

sportieve midweek voor senioren
zwemles tijdens vakanties
(voormiddag)
vlaamse zwemweek
cursus watergewenning voor baby's,
peuters en kleuters

SD + ISB
SD

(1) SR = sportraad
(2) SD = sportdienst
(3) BSD = burensportdienst
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Data
paas- en
zomervakantie
mei 2006
schoolvakanties
november 2006
21/01-25/03/06
22/04-27/05/06
23/09-28/10/06
18/11-23/12/06
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Categorie 3 :
Activiteiten van langere duur (verschillende weken) :
Org.

Aard

SD

SD

schoolsportklassen : per week twee
klassen voor een geïntegreerde
sportweek verwerkt in het leerplan
(van 1ste tot 6de leerjaar)
sport-overdag : weekprogramma met
turnen, tennis, fitness, zwemmen,
badminton en allerlei
keuzeactiviteiten
sport voor senioren : weekprogramma
met turnen, petanque, krulbollen,
dans, zwemmen, softbal en
keuzeactiviteiten
zwangerschapszwemmen : elke
dinsdagavond van 20u30 tot 21u30
recreatiezwemmen : elke woensdagen zaterdag- en zondagnamiddag +
alle dagen tijdens de verlofperiodes
zwemles : maandag & vrijdag van
18.00 –19.00u voor kinderen vanaf 5
jaar
zwemles voor volwassenen : maandag
& vrijdag van 18.00 –19.00u
aquajoggen

SD + SR
SD
SD
SD

leren joggen “start to run”
nordic Walking (overdag)
nordic Walking (‘s avonds)
Stap je fit voor senioren

SD

SD

SD
SD
SD
SD
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Deelnemer
Data
s
± 1.700
gans
schooljaar
± 100/week septemberjuni
± 120/week septemberjuni
8 à 12/les oktober-mei
± 40

septembermei

150 per
seizoen

oktober-april

6/les

oktober-mei
elke dag bij
diepe bodem
april-juni
okt-nov
nov-dec
sept-nov
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Categorie 4 :
Initiaties, stages, recyclages en Landelijke Commissie
kadervormingscursussen (LCK.) :
Organisator
ISB (4) + BSD
+ Bloso(5)
ISB
BVLO (6)
ISB

Aard
deelname aan verscheidene studiedagen en
congres door de sportfunctionarissen
bijscholing redders en
sportpromotiepersoneel
bijscholing sportpromotiepersoneel

Data
maart ‘2006

1 dag eind mei
1 dag begin juni
laatste week
augustus
bijscholings- & vormingsdagen personeel SD gans jaar

Categorie 5 :
Sportkampen :
Organisator
SD + Idee Kids
SD + idee Kids
SD
SD +
zwemclub
SD

Aard
kleutersportstage kerst
kleutersportkamp (krokus)
dans en expressie 6-12 jarigen
zwemkamp krokus 6-12 jarigen

paassportkampen voor 6 - 12-jarigen,
omnisport
SD + idee kids kleutersportkamp pasen
SD + idee kids kleutersportkamp
sportkamp (6-12j)
kleutersportkamp

Data
4/1-6/1/2006
27/2-1/3/2006
27/2-1/3/2006
27/2-1/3/2006
3/4-7/04/2006
10/04-13/4/2006
02/08-04/08/2006
7/08-11/08/2006
16/08-18/08/2006

(4) ISB. = instituut voor sportbeheer
(5) Bloso. = Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven
(6) BVLO = Bond voor Lichamelijke Opvoeding
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4.5. Communicatie en informatieverstrekking
Dit luik van de sportdienst laat is voor verbetering vatbaar. Vandaar dat dit
een apart hoofdstuk wordt in het sportbeleidsplan 2008-2013.
De inwoners van Wetteren vinden informatie over sport via volgende
kanalen :
- De website www.wetteren.be
- Het gemeentelijke infoblad “ Kijk op Wetteren”.
- De gemeentelijke nieuwsbrief.
- Folders en brochures op de sportdienst (sporthal en zwembad).
- Via persberichten om activiteiten en projecten aan te kondigen.
- Via regionale TV.
De bovenvermelde infokanalen worden vrij frequent gebruikt. De aard van
informatie berust meer op losse aankondigingen. Er is momenteel nog geen
gestructureerd infobeleid rond sport. De nieuwe website die medio 2007 van
start ging biedt hier een 1e oplossing, omdat daar het hele gamma aan info
zal medegedeeld worden. (infrastructuur, activiteiten, beleid, personeel,
samen-werkingsverbanden,…). Tevens moet er gedacht worden aan een
gedrukte brochure waarin alle info rond sport wordt opgenomen, om deze
dan te verspreiden in elk huisgezin.

4.6. Aanwezige sportinfrastructuur in Wetteren
4.6.1. Indoor
4.6.1.1. Gemeentelijk
* Overdekt zwembadencomplex : eigenaar gemeentebestuur Wetteren
- bad van 20 X 9 meter met beweegbare bodem
- instructiebad van 10 X 4 meter
- kinderbad van 30 m2
- 3 whirlpools
- 2 stoombaden
* Omnisporthal : eigenaar gemeentebestuur Wetteren
- 3 zalen van 32 X 16 m voor alle indoor-zaalsporten
- polyvalente zaal van 18 X 10m voor verdedigingssporten, ballet,…
* Petanque en krulbolcomplex : eigenaar gemeentebestuur Wetteren
- 2 overdekte petanqueterreinen van 12 X 2 m
- 1 overdekt krulbolterrein van 10 X 5m
* Ontmoetingscentrum Kasteeltje De Warande : eigenaar gemeentebestuur
Wetteren.
- zalen voor vergaderingen en clubfeestjes sportclubs
- zalen voor denksporten
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4.6.1.2. Privé
* Indoor tennis-en squashhal : eigenaar Jolimo (privé) en afgehuurd door
Standaard Wetteren tennis –en squashclub
- 3 volwaardige tenniscourts
- 2 volwaardige squashcourts
* 3 privé fitnesscentra
* Danszaal met dansschool
* 5 sportzalen in scholen
* Diverse parochiezalen voor socio-culturele verenigingen
4.6.2. Outdoor
4.6.2.1. Gemeentelijk
* Openluchtzwembadencomplex
- Wedstrijdbad van 25 X 14m
- 2 kinderbaden van 15 x 6m en 10 x 10m
- ontvangstbad waterglijbanen van 10 x 8m
- zwembad van 30 x 14m
- stroomversneller van 30m2
* 2 tennisterreinen
* 1 beachvolleybal terrein
* 4 voetbalterreinen van 100 X 58m
* rolschaatspiste van 166 meter
* basketbalveld van 30 X 15m
* skateterrein van 500m2
* technisch mountainbike parcours van 500m
* erkend mountainbikeparcours van 35 km
4.6.2.2. Privé
* 12 tennisterreinen waarvan 9 in 2 tennisclubs
* 11 voetbalterreinen

4.7. De aanwezige sportverenigingen in Wetteren (externa actoren)
C = competitie
R = recreatie
Club

C/R

Gegevens verantwoordelijke

ACWW
Atletiek

C+R

AVW
Atletiek

R

Rozenjoggingclub
Atletiek
Badmintonclub
BC Challenge

R

DE PREZ Marcel 09/369.59.02
Hoogkasterstraat, 1 - 9230 Wetteren
Marcel.De.Prez@verz.kbc.be
HOET Franz 09/252.22.41
Schoorstraat, 38 - 9230 Wetteren
f_hoet@hotmail.com
COOLENS Jacky 09/369.74.97
Warandelaan, 11 – 9230 Wetteren

C+R

MESSIAEN Sven 0496/22 46 63
Wegvoeringstraat, 146 – 9230 Wetteren
svenmessiaen@telenet.be
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Club

C/R

Gegevens verantwoordelijke

BC Pluimvee
Badminton

R

Mottekloppers
Badminton

R

Noord-West
Badminton

R

Verenigde Chiro’s
Badminton

R

Webra
Badminton

R

De Losse Flodder
Badminton

R

BC Wetteren
Basketbal

C

De Lustige Bolders
Krulbollen
De Warandebolders
Krulbollen
St.Sebastiaansgilde
Boogschieten
De Verenigde Vrienden
Boogschieten

R

Bridgeclub Wetthra

C

Aërobicclub
Dans

R

Dansstudio De Jonghe
Ballet & dans

R

Danskriebel
Kinderdans

R

Eurodance
Dansen
La Contenta
Fitnesscentrum

R

FRANCOIS Iris 0478/78.71.60
Wettersestraat, 80A – 9260 Schellebelle
iris.francois@minfin.fed.be
DE BRUYN Walter 09/369.98.23
Westremstraat, 128 – 9230 Wetteren
debruyn.walter@pandora.be
LIPPEVELDE Edwin 09/368.03.06
K.Astridlaan, 30 – 9230 Wetteren
edwin.lippelvelde@advalvas.be
DEPLANCKE Koen 09/368 07 42
Keiberg, 40 – 9230 Wetteren
koen@stones.com
MALYS Gino 09/240 83 20
Kloosterland, 25 – 9260 Schellebelle
webra@telenet.be
VAN DER HEYDEN Kurt 09/366 28 41
Hoogkasterstraat, 21 – 9230 Wetteren
kh123478@scarlet.be
VAN FLIEBERGHE Micheline 052/42.70.96
Hulst, 21 – 9260 Wichelen
michelinevf@hotmail.com
TEMMERMAN Sabine 0497/87.04.71
D’Haenestraat, 53 – 9070 Heusden
DE MULDER Marc 09/369.80.43
Fortstraat, 92 - 9230 Wetteren
RAWOENS Daniël 09/369.29.32
Vijverstraat, 2 – 9230 Wetteren
WILDERO Danny 09/252.34.99
Processieweg, 3 – 9230 Wetteren
wildero.danny@telenet.be
MAGERMAN Marc 09/369.38.02
Veldstraat, 12 – 9230 Wetteren
magerman.marc@advalvas.be
VANTHOURNOUT Freddy 0486/88.90.58
Admiraalhof, 66 – 9070 Destelbergen
freddyvanthournout@telenet.be
DE JONGHE Kristine 09/363.01.45
Poststraat, 5A – 9860 Oosterzele
kristine.dejongeh@telenet.be
SPELIERS Femke 09/369.99.15
Blauwe Paal, 33 – 9230 Wetteren
speliersfemke@homail.com
Moerstraat, 11 – 9230 Wetteren
09/366.33.61
MALFAIT Patrick 09/369.95.92
Kattestraat, 14 - 9230 Wetteren
lacontenta@lacontenta.be
www.peppersgym.be 09/369.91.93
Brusselsesteenweg, 227 – 9230 Wetteren
info@peppersgym.be

Peppers Gym
Fitnesscentrum

R
R
R
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Club

C/R

The Gym
Fitnesscentrum
Warandevissers
Hengelen
Judoclub Wetteren

R
C+R

Budo-Kan
Karate

C+R

Shuto karate
Karate

C+R

Kempo Ruy

C+R

Tai Chi
Silos
Mindervalidensport

R
C+R

MTC The Bridge
Motorsport

R

Olkwar
Omnisport

R

Werkgroep Vluchtelingen
Omnisport
Petanqueclub De Zeshoek
Petanque

R

Rugbyclub De Gnoes
Rugby

C

De Wetterse Vrijpion
Schaken

C

Follo
Schoolsport

R

R

TTC Orchidee
Tafeltennis
Tennis- en squashclub
Standaard Wetteren

C+R

Racing Tennisclub

C+R

C+R

Gegevens verantwoordelijke
www.thegym.be 09/369.30.09
Peperstraat, 76c – 9230 Wetteren
thegym@telenet.be
JOLIET Patrick 09/368.11.57
Boekakker, 6 – 9230 Wetteren
DE PELSENEER Guido 09/366.10.45
Forstraat, 71 – 9230 Wetteren
guido.depelseneer@telenet.be
VAN DOOREN Marc 0477//0.85.87
Stationsstraat, 148 – 9260 Schellebelle
info.budokan@gmail.com
PARMENTIER Koen 09/366.26.77
Kruisbergstraat, 31 – 9230 Wetteren
Koen.Parmentier@telenet.be
DE BACKER Bart 09/232.45.70
Bergstraat, 20 – 9090 Melle
bartdebacker1@hotmail.com
DE CONINCK Lucienne 09/226.00.21
Luchterenhof, 17 – 9031 Drongen
COLMAN Jo 0486/36.47.68
Regentiestraat, 15 bus 1 – 9190 Kemzeke
jo.colman@sintlodewijk.be
TROCH Roger 0478/30.04.14
Cooppallaan, 95 – 9230 Wetteren
rogertroch@skynet.be
DE MOOR Kurt 09/366.18.31
Oud Smetlede, 85 – 9340 Smetlede
kdemoor@boxandbeermat.be
KOKOLEJEV Sergej
Verbindingstraat, 8/11 – 9230 Wetteren
VAN DEN KERKHOVE Ronny 09/366.66.02
Molenstraat, 89/1 – 9230 Wetteren
ronny.vdk@telenet.be
WAEYTENS Sven 0478/29.36.10
Vijverstraat, 7 – 9230 Wetteren
sven.waeytens@pandora.be
MICHIELS Luc 09/369.88.73
Blauwe Paal, 31 – 9230 Wetteren
lucvera.michiels@skynet.be
RIMBAUT Chris 09/369.96.41
Smetledestraat, 69 – 9230 Wetteren
rimbaut.chris@telenet.be
VAN DOORSSELAER Paul 09/366.33.88
Van Cromphautstraat, 1/11– 9230 Wetteren
VAN DAMME Hubert 09/231.22.45
Varingstraat, 80 – 9090 Melle
Hubert.Van.Damme1@pandora.be
WIJMEERSCH Roland 09/366.65.43
Nieuwe Brug, 9 – 9230 Wetteren
roland.wijmeersch@telenet.be
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Club
Triathlonclub Wetteren
Tritahlon

C/R
C+R

Turnclub Wriemel
Turnen & omnisport

R

Wetgym
Damesturnen & aquagym

R

MVC Staminé
Minivoetbal

C

VC Vollenbak
Minivoetbal

R

Katastroof
Minivoetbal

R

Sportlers
Minivoetbal

R

MVC Laarne
Minivoetbal

R

Scheidsrechtersvriendenkring Wetthra
KVVE Massemen
Voetbal

C

FC Westrem
Voetbal

C

Standaard Wetteren
Voetbal

C

RRC Wetteren-Kwatrecht
Voetbal

C

FC Edeboys
Voetbal

C

Aksor
Voetbal

R

Sparta Muguet
Voetbal
ZVC Begijneweide
Zaalvoetbal

R

ZVC Data M
Zaalvoetbal

C

C
R

Gegevens verantwoordelijke
BRACKE Pieter 0474/45.64.05
Oordegemsesteenweg, 5 – 9230 Wetteren
pieter.bracke@avelgem.be
MAUDENS Jurjen 0479/30.96.84
Collegiebaan, 42 – 9230 Wetteren
info@wriemel.be
VERDICKT Steven 09/365.09.36
Dorpsplein, 8 – 9230 Wetteren
steven@verdickt.net
VAN DE MEIRSCHE Tom 0478/29.06.98
Prinsenhof, 10 – 9230 Wetteren
Tom_VandeMeirssche@hotmail.com
VAN NIEUWENBERG Rudy 0475/75.31.04
Krakeelstraat, 4 – 9260 Serskamp
rvnmatte.dor@belgacom.net
DE SUTTER Wim 0497/23.27.31
Hazel, 23 – 9340 Oordegem
w.desutter@vmm.be
DE WINTER Frank 09/252.35.39
Steenbergstraat, 9 – 9230 Wetteren
frankdewinter@hotmail.com
WOLLAERT Peter 0498/05.35.53
Moerstraat, 28 bus 21 – 9230 Wetteren
peterwollaert@msn.com
JOORIS Yvan 053/41.04.25
Luikerveld, 65 – 9520 Vlierzele
VAN DER HAEGEN René 09/369.01.20
Kortenbosstraat, 53 – 9230 Wetteren
bjorn_vanderhaegen@hotmail.com
VERVOENEN Romain 09/369.52.42
Volkershouw, 19 – 9230 Wetteren
rovervo@skynet.be
VAN AERDE Luc 09/366.09.09
Bloemluststraat, 17 – 9230 Wetteren
kstw@skynet.be
GOOSSENS Richard 0475/42.09.71
Molenstraat, 33/21 – 9230 Wetteren
Richard.Goossens@telenet.be
VERSPORTEN Ludo 09/231.89.14
Pretstraat, 21 – 9230 Wetteren
lversporten@msm.com
VAN DE SOMPEL Frank 0478/22.91.22
Halven Akker, 19 – 9230 Wetteren
frank.van.de.sompel@pandora.be
DE THAEYE Patrick 0472/84.38.91
Warandelaan, 47/22 – 9230 Wetteren
MAESELE Eddy 09/366.24.22
Serskampsteenweg, 227 – 9230 Wetteren
eddy.maesele@fulladsl.be
DE GRAEVE Geert 09/368.18.97
Slekkebeek, 7 – 9230 Wetteren
geert.de.graeve@scarlet.be
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Club

C/R

Safierken ten Ede
Zaalvoetbal
De Champetterkes
Zaalvoetbal
ZVC Tonneke
Zaalvoetbal
Les Bleus Wetteren
Zaalvoetbal
Breughel Wetteren
Zaalvoetbal
ERM Wetteren
Zaalvoetbal
TF 2000 Wetteren
Zaalvoetbal
De Noteloze Notelaar
Zaalvoetbal
ZVC Kwatrecht 03
Zaalvoetbal
VC Rabbits
Volleybal

C

Stacco
Volleybal

R

VC Atlantis
Volleybal

R

VC Anoniem-De Gouden
Kraan
Volleybal
VC Orchidee vzw
Volleybal

R

C
C
C
C
C
C
C
C
R

C

VC Brantano Real Dames
Volleybal

C

VC Data M
Volleybal

R

Wandelsportvereniging
Wetthra
WTC Lambroek
Wielrennen
Vzw Wielerclub Wetthra
Wielrennen

R

2 manybikers
mountainbike

R

Start to swim
Zwemmen

R

R
R

Gegevens verantwoordelijke
VAN FLIEBERGE L. 09/252.10.55
Ten Ede Dorp, 8 – 9230 Wetteren
TROCH Karine 09/369.01.31
Dorp, 48 – 9260 Serskamp
VAN DEN BROECK Peter 09/369.30.87
Massemsesteenweg, 48 – 9230 Wetteren
MOREELS Lionel
Populierenlaan, 24 – 9230 Wetteren
ERARD Johan 09/366.52.00
Wetterensteenweg, 32 – 9230 Wetteren
VEKEMAN Marnick
Brusselsesteenweg, 285 – 9230 Wetteren
DE NYS Hendrik 0477/72.80.02
Smetledesteenweg, 47 – 9230 Wetteren
CLINCKSPOOR David 09/369.17.86
Martinusstraat, 23 – 9230 Wetteren
VAN BELLEGEM Kurt 09/365.01.30
Massemsestwg, 241 bus 2 – 9230 Wetteren
POELMAN Marnix 09/252.19.46
Brusselsesteenweg, 41 – 9230 Wetteren
Marnix.poelman@belgacom.net
FRANCOIS Luc 09/369.37.42
V.Van Sandelaan, 136 – 9230 Wetteren
lucict@gmail.com
DE BOTH Eddy
053/80.81.82
Bredestraat, 29 – 9340 Wanzele
eddy.deboth@euphonynet
BLANCQUAERT Lut 0494/04.71.31
Reigerstraat, 21 – 9230 Wetteren
lutje.blancquaert@pandora.be
BLOMME Jan 09/366.00.82
Warandelaan, 1d – 9230 Wetteren
blomme_blondeel@hotmail.com
DE GUSSEM Rita 0479/36.76.70
Massemsesteenweg, 238 – 9230 Wetteren
rita.de.gussem1@telenet.be
SPRANGERS José 09/252.36.61
Ten Ede Dorp, 26 – 9230 Wetteren
josesprangers@skynet.be
DE JONGE Richard 09/369.83.74
K. Astridlaan,18 – 9230 Wetteren
VAN DEN BERGHE Willy 09/369.58.33
18 Augustuslaan, 123 – 9230 Wetteren
VAN ACKER Gino 09/366.49.75
Smetledesteenweg, 104 – 9230 Wetteren
gino@wetthra.com
VAN DURME Dietbrand 09/369.10.89
Dorpsplein, 11 – 9230 Wetteren
dietbrand@telenet.be
LIMPENS Alain 09/369.10.53
Wegvoeringstraat, 194 – 9230 Wetteren
sabineenalain@skynet.be
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Club
KZVW
zwemmen

C/R
C+R

Gegevens verantwoordelijke
BRACKE Ann 09/3693.88.86
Zuidlaan, 88 – 9230 Wetteren
ann.bracke@skynet.be

Sport
raad
Ja

Jeugdwerking
Ja

4.8. De Gemeentelijke sportraad
De sportraad adviseert het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op
verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het
kader van het sportbeleid. Het gemeentebestuur motiveert bij het nemen
van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen.
4.8.1 Historiek
De gemeentelijke sportraad werd opgericht in 1978. In de beginjaren werd,
bij gebrek aan een sportdienst, vooral aandacht besteed aan het organiseren
van manifestaties en activiteiten (bv spel zonder grenzen...).
De midden de jaren 80 opgerichte sportdienst nam de organisatie ervan over
en het bestuur van de sportraad viel uit elkaar. Een nieuw gekozen
sportraad onder leiding van Maurits Osselaer legde de nadruk meer op het
formuleren van adviezen naar het beleid toe.
Onder impuls van voorzitter Maurits Osselaer zagen twee belangrijke
publicaties het licht : een sportgids en een grootschalig onderzoek naar het
sportgedrag van de Wetterse jeugd.
Momenteel is Luc Ogiers voorzitter van de sportraad. De sportraad streeft
nu naar een evenwicht tussen het adviesorgaan (sportraad), het beleid
(gemeenteraad en schepencollege) en de dagelijkse werking (de
sportdienst).
4.8.2 Samenstelling
De sportraad bestaat uit een algemene vergadering waarin alle aangesloten
sportverenigingen (50) vertegenwoordigd zijn, en een dagelijks bestuur van 9
personen, gekozen uit de algemene vergadering.
In het kader van het nieuwe sport-voor-allen-decreet en de nieuwe
legislatuur van het gemeentebestuur, zal de sportraad in het najaar van 2007
opnieuw samengesteld worden en bestaan uit een algemene vergadering,
een raad van beheer, en een dagelijks bestuur.
4.8.3 Lidmaatschap
De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening.
Het bestuur betrekt in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport
bevorderen. Van de sportraad zijn lid:
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•

•

de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven, onder
andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en
organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten
ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied;
deskundigen inzake sport.

De gemeenteraadsleden kunnen geen deel uitmaken van de sportraad.
De schepen van sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
De sportfunctionarissen volgen de vergaderingen als waarnemers.
Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring
worden gesteld.
Clubs die nog geen lid zijn van de sportraad kunnen een aanvraag doen bij de
voorzitter van de sportraad: Luc Ogiers Victor Van Sandelaan 42, 9230
Wetteren.
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5.

Gegevensverzameling en gegevensanalyse

5.1. Gegevensverzameling
Naast het inventariseren van de huidige structuren is de stuurgroep op zoek
gegaan naar extra gegevens vanuit de Wetterse sportwereld, teneinde een
aantal behoeften en knelpunten te kunnen vaststellen. Vanuit de behoeften
en knelpunten zijn er dan doelstellingen en maatregelen geformuleerd.
Bepalen van de stakeholders
Met de stuurgroep en de stagiair die de bevragingen daadwerkelijk uitvoerde
werden de stakeholders bepaald.
- Een selectie van sportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur.
- Een selectie van sportclubs met eigen sportinfrastructuur
- Een selectie van socio-culturele verenigingen
- Een selectie van verenigingen die geen infrastructuur nodig hebben
- Een selectie van scholen (kleuter, lager en middelbaar)
- Een selectie van leerkrachten lichamelijke opvoeding
- Een selectie van individuele gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties
- Een selectie van beleidsverantwoordelijken
Aan de stakeholders werd een cijfer gegeven inzake de belangrijkheid.
Er werden vragenlijsten opgesteld voor de stakeholders.
Resultaten van de SWOT-analyse in bijlage 1.
Losse straatenquêtes
Door het bevragen van een ruim aantal stakeholders, wist de stuurgroep nog
niet echt wat er in de straat leeft, bij de doorsnee Wetteraar.
Daarom werd er in elke brievenbus van 10 willekeurige straten verspreid in
Wetteren een enquête opgestuurd. Een paar weken nadien werden de
ingevulde formulieren zelf door sportdienstpersoneel opgehaald. De respons
was circa 15%.
Resultaten in bijlage 2.
Klankbordgroep
Nadat alle gegevens van inventaris, stakeholders en straatenquêtes waren
verzameld werden deze voorgelegd aan de klankbordgroep. Vanuit die groep
kwamen nog wat extra analytische gegevens, die werden meegenomen bij
het bepalen van de accenten en prioriteiten.
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5.2. Gegevensanalyse
5.2.1. Analyse van de inventaris
* Demografisch :
- De bevolking groeit langzaam maar zeker aan. In 2008 en 2009 wordt er
een extra groei verwacht door de realisatie van een grote verkaveling
(350 woningen). Dit zal nog meer jonge gezinnen naar Wetteren lokken
en een aanzienlijke groei van de schoolgaande jeugd veroorzaken.
- Het aantal allochtonen in Wetteren neemt toe. Er zijn meer geboorten
dan overlijdens. Het aantal alleenstaanden neemt toe.
* Sportdienst :
- De sportdienst is goed uitgebouwd met voldoende personeel.
- De financiële steun aan de sportverenigingen is substantieel en
vertienvoudigd in 25 jaar tijd. Wetteren geeft het meest geld aan de
sportverenigingen van alle 16 gemeenten die in de Interlokale Vereniging
Schelde-Durme zetelen.
- Het verdelen van de financiële middelen aan de sportclubs is goed
geregeld via 6 reglementen. De transparantie laat echter te wensen
over. Er is voldoende logistieke steun aan de sportclubs, maar niet
gereglementeerd.
- Het overleg met de andere diensten van de sector vrije tijd komt op
gang.
- De exploitatie van de sportdienst is in handen van een autonoom
gemeente bedrijf dat goed werkt. Het diensthoofd sport zetelt in het
directiecomité.
- Het sportaanbod van de sportdienst is ruim en is gericht naar alle
leeftijdsgroepen. Het aanbod naar maatschappelijk achtergestelde
groepen moet verhogen.
* Sportraad :
- De sportraad houdt er een degelijke werking op na met adviezen
wanneer nodig. Het beleid houdt wel degelijk rekening met de adviezen.
- Interne en externe communicatie kan beter, alsook de dienstverlening
naar de sportclubs toe.
* Infrastructuur :
- De gemeentelijke sportinfrastructuur van Wetteren is voor 90%
geconcentreerd in het gemeentelijk sportcentrum De Warande. Er is een
substantieel tekort aan sporthalruimte. Het overdekt zwembad is te
klein en het enige in de regio van de 8 omliggende gemeenten.
- Er is te weinig sportinfrastructuur in Wetteren zuid.
- Op de scholen is er de komende jaren een groeiend potentieel aan
overdekte sportinfrastructuur.
- Er is voldoende aanvullende privé sportinfrastructuur (tennishal,
fitnesscentra, voetbalvelden, tennisvelden).
- Er is een tekort aan buurtsportveldjes.
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5.2.2. Analyse van de bevragingen – objectieve en subjectieve gegevens
Uit het bevragen van de stakeholders en de straatenquête werden door de
stuurgroep de objectieve en subjectieve gegevens geclusterd en dit volgens
de 5 hoofdstukken waaruit het sportbeleidsplan van Wetteren zal bestaan (4
verplichte + hoofdstuk communicatie). Deze tabel in bijlage 3.
5.2.3. Accenten en prioriteiten
Door de stuurgroep en de klankbordgroep werden de analyse van de
inventaris en de objectieve en subjectieve gegevens uit de bevragingen
gedetailleerd bekeken. Er werden accenten en prioriteiten per hoofdstuk
vastgelegd.
Hoofdstuk 1 – Clubondersteuning
* Stimuleren van de samenwerking tussen de sportclubs, vooral voor jeugd.
* Verfijnen van de financiële ondersteuning.
* Optimaliseren van de kwaliteit van de begeleiders en trainers via de
impulssubsidie van 2009.
* Kwaliteit sportclubs ondersteunen en stimuleren.
Hoofdstuk 2 – Anders georganiseerde sport
* De permanente sportpromotieactiviteiten van de sportdienst worden
behouden.
* Er wordt uitgekeken naar het organiseren van één of meerdere vormen van
buurtsport.
* De Warande moet tijdens de wintermaanden open staan voor activiteiten
van andere beleidsdomeinen (cultuur, jeugd,…).
* Niet gebonden sporters in kaart brengen.
Hoofdstuk 3 – Diversiteit en doelgroepen
* Sport-overdag-programma’s aanpassen aan de trends en de noden
(naamwijziging, aanbod voor jonge en oude senioren,…).
* Tarievenbeleid nakijken voor niet-Wetteraars en OCMW.
* Gestarte initiatieven doorzetten (start to run, vluchtelingen,…).
* Maatschappelijk achtergestelde groepen dichter bij sport betrekken.
Hoofdstuk 4 – meerjarenplanning infrastructuur
* Bouwen van een 2e sporthal.
* Gebruik kunnen maken van de degelijke schoolsportinfrastructuur.
* Aanleggen Finse looppiste.
* Recreatieve sportvoorzieningen in wijk(en).
* Veiligheid in om en rond de sportinfrastructuur.
Hoofdstuk 5 – Communicatie
* Info rond sport in Wetteren vergaren en verspreiden.
* Communicatie sportraad optimaliseren.
* Communicatiestroom algemeen opdrijven.
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6.

Vooropgestelde doelstellingen en maatregelen

6.1. Ondersteuning sportverenigingen
6.1.1. Behoeften en knelpunten
- Onvoldoende infoverspreiding naar de sportclubs.
- Gebrek aan sporthalruimte.
- Gebrek aan gekwalificeerde lesgevers.
- Versnippering onder de diverse sporttakken.
- Onvoldoende steun vanuit de sportdienst en sportraad.
- Onvoldoende samenwerking onder de clubs zelf.
- Onvoldoende structuur en visie in de sportclubs.
- Een aantal sportclubs zijn te afhankelijk van subsidies.
- Topsport wordt onvoldoende gesteund.
6.1.2. Doelstellingen – maatregelen – evaluatie
6.1.2.1.Strategische doelstelling 1
Tegen 2013 is de samenwerking tussen de sportclubs verbeterd
Operationele doelstelling 1 : Vanaf 2008 worden er overlegmomenten met
de sportclubs georganiseerd om te komen tot een samenwerking op het vlak
van jeugdwerking
Indicator : aantal clubs bereid zijn om samen te werken ten voordele van
hun jeugdwerking
Financiële prognose : 1000 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

1. Samenbrengen van de
jeugdverantwoordelijken van
de sportclubs

Najaar 2008

Sportraad
en
sportdienst

2. Er wordt een actieplan
opgesteld om te komen tot
een samenwerking

Najaar 2008

Sportraad
en
sportdienst

Is er een
actieplan?

3. Er wordt een gezamelijke
organisatie tussen de
sportclubs op touw gezet
(vb. multi - sportkamp 1215jarigen ter voorbereiding
op het competitieseizoen)

Voorjaar 2009

Sportdienst
en
sportclubs

Is het
initiatief
gelukt?
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Evaluatie
Waren de
clubs
bereid om
samen te
werken?
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Operationele doelstelling 2 : Vanaf 2009zullen sportclubs met gelijklopende
materiële belangen gezamelijke aankopen kunnen doen geregisseerd door
het gemeentebestuur, teneinde besparingen in de uitgaven te realiseren
Indicator : aantal clubs dat inspeelt op dit initiatief
Financiële prognose : 5000 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Clubs met
Najaar 2008
gelijklopende materiële
belangen samen
brengen (vb. clubs met
eigen grasvelden)

Sportraad

Was er interesse
van de clubs

2. Overleggen welke
aankopen er kunnen

Najaar 2008

Sportraad

Is het de moeite
om door te gaan?

3. De gemeente koopt aan
en factureert door aan
de clubs

Voorjaar 2009

Sportdienst Hebben de clubs
en
bespaard t.o.v.
technische vorige jaren?
dienst

6.1.2.2. Strategische doelstelling 2
Tussen 2009 en 2013 zal de gemeente de financiële en logistieke steun
aan de sportclubs tenminste op het peil van 2008 houden
Operationele doelstelling 1 : In 2008 worden er nieuwe
subsidiereglementen opgesteld met kwaliteitscriteria ter vervanging van de
huidige 6
Indicator : goedkeuring gemeenteraad
Financiële prognose : 100.000 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1.Herwerken van de 6
huidige reglementen tot
1 transparant geheel

Juni-juli 2008

Sportraad
en
sportdienst

Modelsubsidiereglement

2.Uitbetalen subsidies op
basis van nieuw
reglement

Zomer 2009

3.Impulssubsidies

2009

Sportdienst Krijgen clubs met
een hoge
kwaliteit meer
subsidies dan de
andere?
SD en
Sportraad
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Operationele doelstelling 2 : Vanaf 2009 wordt de logistieke steun aan de
sportverenigingen op het huidige peil gehouden, maar beter gestructureerd
Indicator : aantal sportclubs die logistieke steun krijgt nieuwe structuur in
de logistieke steun
Financiële prognose : momenteel moeilijk in te schatten
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Aanbod logistieke steun 2009-2013
continueren

Technische
dienst

2. Bestaande logistieke
steun inventariseren

Zomer 2009

Sportdienst Wat bestaat er?

3. Behoeften aan
bijkomende logistieke
steun onderzoeken bij
de clubs

Zomer 2009

Sportdienst Is er behoefte tot
Sportraad
uitbreiding van
aanbod

4. Reglement logistieke
steun uitwerken
(aanvragen,reserveren,
afhalen, leveren,…)

Najaar 2009

Sportdienst In 2012 werking
Sportraad
reglement
T.D.
evalueren
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6.1.2.3. Strategische doelstelling 3
De komende legislatuur zal de uitbouw en de kwaliteit van de sportclubs
gestimuleerd worden
Operationele doelstelling 1 : In 2009 en in 2013 zal er gepeild worden naar
de behoeften in de sportclubs op vlak van structuur, uitbouw en kwaliteit
Indicator : Welke clubs hebben welke behoeften inzake het bieden van
kwaliteit aan hun leden. Hoe zijn de clubs gestructureerd
Financiële prognose : geen
Maatregelen

Periode/timing Wie?

1. Driejaarlijkse enquête
Zomer 2009 en
over structuur, uitbouw zomer 2013
en kwaliteit

Sportraad
en
sportdienst

Evaluatie
Welke behoeften
komen naar
boven?

Operationele doelstelling 2 : In 2010 worden stimuli aan de sportclubs
verstrekt om de structuur, de uitbouw en de kwaliteit te verbeteren en te
verhogen
Indicator : structuur, uitbouw, kwaliteit nagaan
Financiële prognose : 500 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Kwaliteitsonderzoek
cfr. IKsport

Najaar 2009

Sportraad
en
sportdienst

Waar schieten de
clubs tekort
inzake kwaliteit?

2. Organiseren van
vormingsactiviteiten
voor de sportclubs

2010-2013

Sportraad
ism ILV,
VTS,
BLOSO,
provincie

Hoeveel clubs
nemen aan die
vormingen deel?

3. Uitreiken van
kwaliteitslabels

2013

Sportdienst Erkenning
Sportraad

6.1.2.4. Strategische doelstelling 4
Tegen 2013 moeten zowel de kwaliteit als de kwalificaties van de
clubtrainers sterk verhogen.
Wordt vanaf 2009 geconcretiseerd door middel van de impulssubsidies van de
Vlaamse overheid.
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6.2. Ondersteunen en stimuleren anders georganiseerde sport
6.2.1. Behoeften en knelpunten
- Er is een ruim aanbod van activiteiten vanuit de sportdienst.
- Er is geen enkele vorm van georganiseerde buurtsport.
- Er zijn te weinig mogelijkheden in het sportcentrum voor de niet-gebonden
sporter.
- Er is te weinig infrastructuur in de gemeente voor de niet-gebonden
sporter.
- De programma’s sport overdag en sport voor senioren moeten constant
vernieuwd worden.
- Er is te weinig ruimte in het zwembad voor een optimale organisatie van de
activiteiten.
- Er is geen uitleendienst voor sportmateriaal voor de occasionele gebruiker.
- De intense samenwerking met de scholen is enigszins verminderd na het
stoppen van het “contract jeugdsport”.
- Er zijn te weinig gegevens over de niet-clubgebonden sporter.
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6.2.2. Doelstellingen – maatregelen – evaluatie
6.2.2.1. Strategische doelstelling 1
Gedurende de komende legislatuur wordt het sportpromotieprogramma
van de sportdienst bestendigd en verruimd waar nodig
Operationele doelstelling 1 : Vanaf 2008 wordt het naschools sportaanbod
uitgebreid, vooral in de lagere scholen
Indicator : Aantal naschoolse activiteiten in de lagere scholen
Financiële prognose : 2000 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Programma uitbreiden

Najaar 2008

Sportdienst Aantal
SVS
activiteiten
Follo
Scholen

2. Minimum 1 maal per
jaar overleg met
scholen en SVS

2008-2013

Sportdienst Evalueren aanbod
SVS
Follo
Scholen

Operationele doelstelling 2 : Van 2008 tot 2013 zal het sportaanbod van de
sportdienst gericht zijn op een life-time sportbeoefening voor alle
bevolkingsgroepen
Indicator : aantal jaarlijkse activiteiten voor de doelgroepen
Financiële prognose : 30.000 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

1. Behoud huidige
activiteiten

2008-2013

Sportdienst Rekening houden
ILV/Bloso
met nieuwe
Provincie
trends

2. Permanente evaluatie
van het sportaanbod

2008-2013

Sportdienst Aantal +
ILV/BLOSO tevredenheid
Provincie
deelnemers

3. Aanbod van baby tot
senioren

2008-2013

Sportdienst Worden alle leefILV/Bloso
tijdsgroepen
Provincie
bereikt?
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6.2.2.2. Strategische doelstelling 2
Tijdens deze legislatuur worden buurtsportacties geïntroduceerd in
wijken of deelgemeenten.
Operationele doelstelling 1 : Tegen 2012 is er in minimum 50% van de
wijken of deelgemeenten een buurtsportactiviteit geïntroduceerd
Indicator : aantal wijken of deelgemeenten met behoefte buurtsport
aantal activiteiten in deze wijken per jaar
Financiële prognose : 500 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing

Wie?

1. Behoeftenonderzoek in
de wijken en
deelgemeenten

2009

Sector vrije Waar situeren
tijd
zich behoeften
buurtsport

2. Samenwerken met
lokale buurt-werking

2009

Sector vrije Wat willen de
tijd
buurten?

3. Inpikken op landelijke
initiatieven rond
buurtsport

2010

Sportdienst Welke
ISB/VVSG
initiatieven zijn
haalbaar?
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6.2.2.3. Strategische doelstelling 3
Tijdens deze legislatuur zal er meer promotie gevoerd worden voor het
openluchtzwembad, teneinde meer inwoners van Wetteren naar het
recreatiecentrum te krijgen
Operationele doelstelling 1 : Tegen 2013 moet het aantal Wetteraars dat
het openluchtzwembad bezoekt gestegen zijn met 10%
Indicator : aantal Wetteraars dat het openluchtzwembad bezoekt
Financiële prognose : 8500 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Prijzenbeleid
aanpassen

2008-2013

AGB

Voordeeltarief
Wetteraars

2. Promotieacties

2009-2013

Sportdienst Wetteraars lokken

3. Domein open stellen
voor andere acties ism
cultuur, jeugd,….

2009-2013

AGB en
sportdienst

Behoeften andere
vrijdetijdssectoren

4. Veiligheidsgevoel
verhogen

2008-2013

AGB en
sportdienst

Is het aangenaam
toeven in het
openluchtzwembad

5. Opstellen Masterplan
infrastructuur en
mobiliteit

2008

AGB en
sportdienst

Waar willen we de
komende jaren
naartoe met De
Warande?

6. Meten herkomst
bezoekers

2008-2013

Sportdienst Hoeveel procent
zijn Wetteraars
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6.2.2.4. Strategische doelstelling 4
Tijdens deze legislatuur moeten de niet-gebonden sporters gesteund
worden door het sportbeleid
Operationele doelstelling 1 : Vanaf 2009 worden er acties ondernomen om
de niet-gebonden Wetterse sportbeoefenaar te steunen
Indicator : inventariseren
Financiële prognose : geen
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Tweejaarlijks
contactmoment met
deze doelgroep

Najaar 2009

Sportraad
en
sportdienst

Wat zijn de
behoeften?

2. Inventaris opmaken van
deze doelgroep

Najaar 2009

Sportraad
en
sportdienst

Wie doet wat
wanneer?

3. Acties ondernemen ifv
de behoeften van de
doelgroep
(infrastructuur,
organisaties,…)

2010

Sportdienst Respons van de
doelgroep
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6.3. Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit in
de sport
6.3.1. Behoeften en knelpunten
- Te weinig samenwerking met OCMW en andere sociale partners.
- Te weinig diversiteit in het sportaanbod.
- Te weinig integratie van achtergestelde groepen in het reguliere
sportaanbod.
- Geen aparte tarieven voor Wetteraars in het zwembad.
- Te weinig veiligheidsgevoel in en om het sportcentrum.
- Te weinig aandacht voor kansarmen en minderheden.
- Te hoge lidgelden in de sportclubs.
- Te hoge deelnamegelden sportactiviteiten voor achtergestelde
maatschappelijke groepen.
- Programma’s sport voor senioren en sport overdag zijn niet echt meer
in overeenstemming met de trends.
6.3.2. Doelstellingen – maatregelen – evaluatie
6.3.2.1. Strategische doelstelling 1
In de lopende legislatuur zullen de programma’s sport voor senioren en
sport overdag van de sportdienst worden aangepast aan de trends en
evoluties
Operationele doelstelling 1 : Vanaf 2009 zal er actiever gezocht worden
naar de potentiële sporters voor de programma’s sport voor senioren en
sport overdag
Indicator : inventariseren programma’s - opsporen
Financiële prognose : 2000 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing Wie?

1. Inspraaksessies
organiseren en
evalueren huidige
programma’s

voorjaar 2009

Evaluatie

Sportdienst
Wat zijn de
Seniorenraad behoeften?

2. Aanpassen
zomer 2009
programma’s en
voorstellen aan nieuwe
deelnemers

sportdienst

Waar bevindt
zich het
potentieel?

3. Aangepast programma
voor medioren

Sportdienst

Respons van de
doelgroep

Najaar 2009
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6.3.2.2. Strategische doelstelling 2
In de lopende legislatuur zullen initiatieven genomen worden om de
maatschappelijk achtergestelde Wetteraars kansen te bieden om meer
aan sport te doen
Operationele doelstelling 1 : Vanaf 2009 worden er jaarlijks 2 initiatieven
georganiseerd om maatschappelijk achtergestelde Wetteraars meer aan
sport te laten doen
Indicator : aantal deelnemers
Financiële prognose : 500 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing

Wie?

Evaluatie

1. Overleg met de sector
(OCMW, jeugddienst,.)

2009

Vrije tijd en
OCMW

Wat zijn de
behoeften?

2. Inspelen op landelijke
initiatieven

2009

Sportdienst
Jeugddienst

Wie doet wat
wanneer?

3. Acties ondernemen ifv
de behoeften van de
doelgroep

2010

Vrije tijd en
OCMW

Respons van de
doelgroep

Operationele doelstelling 2 : Vanaf 2009 worden de reductiesystemen voor
maatschappelijk achtergestelde inwoners verfijnd
Indicator : inventariseren - aanpassen
Financiële prognose : 750 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing

Wie?

Evaluatie

1. Overleg met de sector

Voorjaar 2009

Sportdienst
en OCMW

Wat zijn de
behoeften?

2. Nieuwe
reductiesystemen
opzetten in overleg
met beleid

Najaar 2009

Sportdienst
en OCMW

Wie moet er
kunnen van
genieten?
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6.4. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur
6.4.1. Behoeften en knelpunten

- Sporthal barst uit zijn voegen (te weinig gebruiksuren voor clubs).
- Voetbalveld De Warande is niet verlicht en is moeilijk goed te onderhouden
- Toegangswegen sportaccommodaties worden gebruikt als sluikwegen.
- Er is geen meerjarenplanning qua investeringen.
- Er is weinig of geen sportinfrastructuur in deelgemeenten en wijken.
- Er is behoefte aan een recreatieve jog- of looppiste.
- De verlichting in het sportcentrum is onvoldoende.
- De mobiliteit in het sportcentrum is niet voldoende.
6.4.2. Doelstellingen – maatregelen – evaluatie
6.4.2.1. Strategische doelstelling 1
Tijdens de lopende legislatuur zal de bestaande
sportinfrastructuur worden behouden en uitgebreid

gemeentelijke

Operationele doelstelling 1 : In 2010 wordt de bestaande sporthal
uitgebreid met 2 zaaleenheden en een lokaal voor verdedigingssporten
Indicator : beschikbare overdekte sportruimte uitbreiden
Financiële prognose : 1.250.000 euro
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Ontwerper –
2008
bouwaanvraag- ontwerp

TD

Input voor
ontwerper

2. Aanbesteding

2009

TD

Dossier opvolgen

3. Bouw

2010

aannemer

Dossier opvolgen
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Operationele doelstelling 2 : Vanaf 2010 zal de degelijk uitgebouwde
sportinfrastructuur op de scholen naschools worden gebruikt door de
Wetterse sportverenigingen
Indicator : inventariseren – mogelijkheden scheppen – afspraken
Financiële prognose : 5000 euro per jaar
Maatregelen

Periode/timing

Wie?

Evaluatie

1. Inventariseren degelijk 2009
uitgebouwde
schoolsport-infrastr.

sportdienst

Wat is door de
clubs te
gebruiken?

2. Afsprakenprotocol met Najaar 2009
de scholen

sportdienst

Gebruiksovereenkomst

3. Communicatie met de
sportverenigingen en
regelen reservaties

Sportdienst

Wie traint en
speelt wanneer?

2010

Operationele doelstelling 3 : Tegen 2010 moet er in Wetteren een looppiste
in gebruik zijn
Indicator : Welke looppiste waar
Financiële prognose : 5000 euro
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Inventariseren
mogelijke sites

2009-2010

Sportraad
en
sportdienst

Waar kan een
looppiste worden
aangelegd?

2. Realisatie

2009-2010

Provincie
en AGB

Wie doet wat
wanneer?
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Operationele doelstelling 4 : Tegen 2013 is er op 2 deelgemeenten of
wijken een sportinfrastructuur gerealiseerd
Indicator : aantal
Financiële prognose : 50.000 euro
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Behoeftebepaling

2010

Sportraad
Wat zijn de
sportdienst behoeften?
Jeugddienst

2. Mogelijkheden

2010

Sportraad
Waar kan wat
sportdienst worden
Jeugddienst aangelegd?
Relatie met
buurtsport

3. Realisatie

2010

Sportdienst Opvolgen ism
Jeugddienst actie buurtsport
TD

Operationele doelstelling 5 : Tegen 2012 is het voetbalterrein De Warande
een verlicht multifunctioneel terrein geworden
Indicator : verlichting – ondergrond
Financiële prognose : 25.000 euro
Maatregelen

Periode/timing

Wie?

Evaluatie

1. Inventariseren
gebruikers en bepalen
behoeften

2010

Sportraad
en
sportdienst

Wat zijn de
behoeften?

2. Bepalen van de
mogelijkheden

2010

Sportraad
en
sportdienst

Verlichting –
kunstgras?

3. Uitvoeren en
multifunctioneel
maken

2011

Sportdienst
TD

Door de
gebruikers vanaf
2012
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6.5. Communicatie
6.5.1. Behoeften en knelpunten
- Er geen klachtenprocedure
- Er is te weinig communicatiestroom
- Er geen centraal aanspreekpunt
- Er is geen sportkalender
- Er is geen klankbord voor de sportverenigingen
- Er is geen sportloket
- Er is geen nieuwsbrief voor sport
- De sportraad heeft geen website
- Het sportaanbod is te weinig gekend
- De sportraad is te weinig gekend
- De PR-functie van sportdienst en sportraad is ondermaats
6.5.2. Doelstellingen – maatregelen – evaluatie
6.5.2.1. Strategische doelstelling 1
Tijdens de lopende legislatuur zullen de sportdienst en de sportraad elk
een strategie uitwerken ter bevordering van de interne en externe
communicatie
Operationele doelstelling 1 : Vanaf 2008 zal er een strategie worden
uitgewerkt om de interne communicatie te verbeteren
Indicator : aantal overlegmomenten
Financiële prognose : geen
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Meer overleg met
gemeentediensten

Vanaf 2007

sportdienst

jaarlijks

2. Meer overleg in de
sportdienst zelf tussen
personeel

Vanaf 2008

sportdienst

jaarlijks

3. Afspraken maken
inzake interne
communicatie

2008

Sportdienst jaarlijks
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Operationele doelstelling 2 : Vanaf 2008 zal er een strategie worden
uitgewerkt om de externe communicatie te verbeteren
Indicator : aantal overlegmomenten
Financiële prognose : 12.500 euro
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Protocol communicatie
tussen sportraad en
sportdienst

2008

Sportdienst jaarlijks
Sportraad

2. Verzamelen en
verspreiden van
relevante info over
sport in Wetteren

2008

Sportdienst jaarlijks
sportraad

3. Onderzoek van de
2010
mogelijkheden voor het
oprichten sportloket

Sportdienst Waar en door
sportraad
wie?

4. Website gemeente
permanent updaten

sportdienst

2008-2013

Wekelijks
checken

Operationele doelstelling 3 : In 2008 zal de sportraad een communicatiestrategie ontwikkelen om de sportraad beter bekend te maken bij de
Wetterse bevolking
Indicator : wie kent de sportraad
Financiële prognose : 1000 euro
Maatregelen

Periode/timing Wie?

Evaluatie

1. Nieuwe website
eventueel gelinkt aan
website gemeente

2008

Sportraad

Raad van Bestuur
sportraad

2. Uitbouwen van
netwerken rond de
sportraad

2008

Sportraad

Raad van Bestuur
sportraad

40

Sportbeleidsplan Wetteren 2008 - 2013

BIJLAGE
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Resultaten bevragen stakeholders
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SWOT-ANALYSE:
1. Clubs:
Strenghts
- Personeel
- ligging sporthal

Weakness
- ruimte klein (zwembad &
sporthal)
- buitenverlichting
- cafétaria
- communicatie (naar clubs &
burger)

Opportunities
- samenwerking met
organisaties/scholen
- nieuwe sporthal
- promotiecampagne

Threats
- relschoppers in zomer

2. Scholen:
Strenghts
- goede samenwerking
- ligging sporthal/zwembad
- personeel
- materiaal

Weakness
- ruimte klein (zwembad &
sporthal)
- duidelijke afspraken &
regels
- cafétaria
- buitenverlichting

Opportunities
- afsprakennota
- uitleendienst voor
sportmateriaal
- buitenzwembad open bij
goed weer
- nieuwe sporthal

Threats
- gebrek aan
sportinfrastrucuur in
Wetteren
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3. Individuen:
Strenghts
- ligging
- personeel/service
- prijzen
- materiaal

Opportunities
- baan voor zwemmers
- verbetering
toegankelijkheid
kleedkamers
(mindervaliden)
- openingsuren uitbreiden
- nieuwe sporthal/zalen

Weakness
- ruimte klein (zwembad &
sporthal)
- communicatie/promotie
- buitenverlichting/veiligheid
- cafétaria
- kleedkamers zwembad
(mindervaliden)
- aantal douches (zwembad)
Threats

4. Beleidsverantwoordelijken:
Strenghts

Weakness
- communicatie/promotie
(clubs & burger)
- veiligheid/buitenverlichting
- ruimte klein (sporthal)

Opportunities
- verlicht grasveld
- 1 aanspreekpunt
- nieuwe sporthal
- interactief forum voor
sportgebeuren

Threats
- sport onbelangrijk voor
beleidsmensen
- relschoppers in zomer
- weinig sportinfrastrucuur in
Wetteren
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TOTAAL:
Strenghts
- personeel
- ligging
- materiaal
- prijzen
- samenwerking

Weakness
- ruimte klein (zwembad &
sporthal)
- buitenverlichting/veiligheid
- cafétaria
- communicatie/promotie
(clubs & burgers)

Opportunities
- nieuwe sporthal
- samenwerking met
organisaties/scholen
- 1 aanspreekpunt
- interactief forum
sportgebeuren
- openingsuren uitbreiden
- uitleendienst
sportmateriaal

Threats
- relschoppers in zomer
- weinig sportinfrastructuur
in Wetteren
- sport onbelangrijk voor
beleidsmensen

Combineren:
Strenghts Æ Opportunities:
(uitbuiten kansen)
Ligging – nieuwe sporthal
Aangezien de ligging van het huidige sportcomplex als goed wordt
beschouwd door nagenoeg elke stakeholder, zou het geen slecht idee zijn
om de nieuwe sporthal in de nabijheid van het huidige sportcomplex te
bouwen.
Materiaal – uitleendienst sportmateriaal
Enkele scholen stelden voor een uitleendienst op te richten voor
sportmateriaal. Het sportmateriaal van sportdienst Wetteren wordt over
het algemeen als heel goed ervaren.
Samenwerking & samenwerking met organisaties/scholen
De sportdienst is goed in het samenwerken met organisaties, scholen,
enz.
Vandaar dat de verdere samenwerking gestimuleerd en misschien zelfs
uitgebreid moet worden.
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Weakness Æ Opportunities:
(verbeteren)
Ruimte klein – nieuwe sporthal
Deze link lijkt me heel duidelijk, het gebrek aan ruimte kan worden
opgelost door het bouwen van een nieuwe sporthal
Ruimte klein – samenwerking met organisaties & scholen
Een andere mogelijkheid om het gebrek aan ruimte te compenseren zou
het samenwerken met scholen & privé - organisaties kunnen zijn waarbij
de school of organisatie zijn ruimte ter beschikking stelt van de
sportdienst, of sportclub aangesloten bij de sportdienst.
Een andere mogelijkheid is dat sportinitiatieven uitbesteed worden aan
privé - organisaties (fitnesscentra).
Ruimte klein – openingsuren uitbreiden
Nog een mogelijkheid om het tekort aan plaats voor activiteiten op te
vangen is het uitbreiden van de openingsuren.
Meer openingsuren, betekent meer tijd om iets te organiseren.
Communicatie/promotie – 1 aanspreekpunt
De communicatie (met clubs & burgers) zou veel eenvoudiger verlopen
indien er 1 aanspreekpunt was.
Communicatie/promotie – interactief forum
De communicatie/promotie naar burgers toe, maar ook naar de
verschillende organisaties zou vlotter en beter kunnen via een interactief
forum.

Strenghts Æ Threats
(verdedigen)
Prijzen - relschoppers
Dit is maar een hypothese, ik weet dus ook niet of ze zou werken;
aangezien het grote deel van de individuen de prijzen heel goed vindt
(goedkoop dus), en de relschoppers meestal individuen zijn van een
lagere sociaal-economisch niveau (minder geld ter beschikking voor vrije
tijd), zou een stijging van de prijzen misschien het probleem met de
amokmakers in de zomer kunnen verminderen. (langs de andere kant is
het de missie van de sportdienst om zoveel mogelijk burgers aan te
zetten tot sport, en zou de stijging van de prijzen kunnen leiden tot het
uitsluiten van bepaalde bevolkingsgroepen).
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Weakness – Threats
(overleven)
Ruimte klein – weinig sportinfrastructuur in Wetteren
Er is weinig ruimte om sporten te organiseren in de sporthal of zwembad
van de sportdienst, maar ook elders in Wetteren is er een gebrek aan
plaats om sportactiviteiten te organiseren.
Ruimte klein – sport onbelangrijk voor beleidsmensen
De bouw van de nieuwe sporthal of uitbreiding van sportinfrastructuur in
Wetteren ligt in de handen van de beleidsmensen, indien zij sport als
onbelangrijk beschouwen of het bouwproject niet steunen zal de ruimte
om sport te organiseren klein zijn, en waarschijnlijk in de toekomst nog
kleiner worden (grotere bevolking).
Verlichting/veiligheid – relschoppers in zomer
Het mag duidelijk zijn dat een verbeterde buitenverlichting en/of het
uitbreiden van beveiliging (politie) de meest logische oplossing lijkt om
de veiligheid in & rond de sporthal/zwembad te verhogen.
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Resultaten straatenquêtes
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Resultaten bevraging Wetterse bevolking
Er werd in elk huis van 10 straten in Wetteren, geografisch verspreid, een
bevraging opgestuurd. Aan de geënquêteerden werd gevraagd of iemand uit
het gezin de enquête wilde invullen.
De ingevulde enquêtes werden opgestuurd of opgehaald door de sportdienst.
Er werden 121 enquêtes ingevuld van de circa 825 opgestuurde exemplaren.
Dit betekent een respons van 15%
Geslacht en leeftijd van de deelgenomen geënquêteerden
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Dagtaak van de geënquêteerden
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DEEL 1 Mensen die aan sport doen
Doet u aan sport/beweegt u regelmatig

64

64

62
60
58

57

doet u aan sport

56
54
52
ja

neen

Op welke wijze doet u aan sport

60

54

50
40
30

manier van sport
beoefenen

20
10

10
0
recreatief

competitief
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Welke sporten
30
25

27
23

20
16

14

15
10

7

8

5
0
fietsen

Andere =

wandel

joggen zwemmen fitness
lopen
atletiek

andere
welke sporten

2 volleybal – 1 badminton – 2 zaalvoetbal – 5 tennis – 1 judo –
3 turnen – 3 voetbal – 1 tafeltennis – 2 vissen – 1 seniorensport 3 dans – 1 skeeleren – 1 krulbollen – 1 schaken

Bent u lid van een sportclub
35

35

30
25

23

20
lid van een sportclub

15
10
5
0
ja

neen

Lid van een sportclub in Wetteren : 27
Lid van een sportclub buiten Wetteren : 14
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Aantal uren per week sportbeoefening
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15
10
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uren sport per week
6

6

7à8

10 en
meer

5
0
1à2

3à4

5à6
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DEEL 2 Mensen die niet aan sport doen
Hebt u vroeger aan sport gedaan

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42

deed vroeger sport
12

ja

neen

Waarom bent u gestopt met sporten
16

15

14
12

10

10

8

8

waarom gestopt?

6

5

4
2
0
tijdsgebrek

kwetsuren

werk studies

andere

Andere = 2 door relatie/ 4 te oud / 2 geen interesse/ 2 geen motivatie
Op het moment van afhaken waren 21 mensen lid van een sportclub, 17
waren dat niet.
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Wenst u in de toekomst opnieuw aan sport te doen

27
26,5
26
25,5
25
24,5
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sporten in de toekomst?

24

ja

neen

Hoe wenst u dan te sporten
12
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8
6

op welke manier?

4

3

2
0
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met gezin
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Op welk tijdstip
12

12
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11

11
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10
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9
overdag

avond

weekend
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DEEL 3 Sportaanbod in Wetteren
Bent voldoende op de hoogte van de initiatieven die rond sport in Wetteren
worden georganiseerd
60

60
58
56
54

54

bent u op de hoogte?

52
50
ja

neen

Neemt u deel aan dergelijke initiatieven
94

100
80
60

neemt u deel?

40
14

20
0

ja

neen

Waarom niet
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
15
11

10

waarom niet?

5

geen info

geen tijd

geen
sport in club
interesse
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Worden er in Wetteren voldoende initiatieven rond sport georganiseerd
80

72

70
60
50
40

voldoende initiatieven rond
sport?

30
19

20
10
0
ja

neen

Welke ontbreken?
Buurtsport / ijsberen /voetbal voor meisjes /tennis na 20.00 uur /yoga /
dans voor jonge meisjes

Vindt u dat er bepaalde doelgroepen niet aan bod komen
70
61

60
50
40

komen doelgroepen aan
bod?

30
20

20

10
0
ja

neen

Welke komen niet aan bod?
3 minder validen
2 atletiek
De rest zijn allemaal sporten die worden opgenoemd. ( schermen,
klimmen,…)
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Hebt u voldoende info over de bestaande sportclubs in Wetteren
70
60

64
52

50
40
Genoeg info van sportclubs in
Wetteren?

30
20
10
0
ja

neen

Kent u de gemeentelijke sportdienst

70
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Kent u de sportdienst?

30
20
10
0
ja

neen

Kent u de gemeentelijke sportraad

90
80
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30
20
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90

Kent u de sportraad?
27

ja

neen
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Is er voldoende sportinfrastructuur in Wetteren aanwezig
80

80

70
60
50
40
30

voldoende sportinfrastructuur
in Wetteren?

24

20
10
0
ja

neen

Welke zou je willen gerealiseerd zien?
- 2e sporthal : 14
- Atletiekvoorzieningen : 2
- Gemeentelijk voetbalstadion : 1
- Groter binnenbad : 1
- Finse looppiste : 2
Maakt u gebruik van de aanwezige sportinfrastructuur in Wetteren
69

70
60
50
40

38
gebruikt u de sportinfrastructuur
in Wetteren?

30
20
10
0
ja

neen

Waarom niet?
4 geen tijd / 8 zijn te oud / 5 geen interesse / 3 sport elders / 3 sporten
privé /
2 niet veilig ( openluchtbad ) / 2 beter en meer op het werk / 1 tarieven / 1
bij gebrek aan atletiekpiste / 1 slechte uurregelingen / 1 te ver
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DEEL 4 Gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur
Wat vindt u van de service door het personeel

40

38

35
30
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20
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Wat vindt u van de beschikbare ruimte en sportmogelijkheden
30

29

25
20
15

beschikbare ruimte?

10

8

5
0
goed

slecht

Te weinig uren / sporthal is te klein / geen fitness
Wat vindt u van de bereikbaarheid
40
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35
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bereikbaarheid?
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5

0

0
goed

slecht
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Wat vindt u van de toegankelijkheid

40

37

35
30
25
20

toegankelijkheid?

15
10
3

5
0
goed

slecht

Wat vindt u van de tarieven
30

29

25
20
15

tarieven?

10

7

5
0
goed

slecht

Te duur voor senioren / openluchtbad moet goedkoper / Wetteraars gratis
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Vindt u dat u als Wetteraar voldoendemogelijkheden hebt tot inspraak in de
sport
36
35,5
35
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5

36

Hebt u voldoende
inspraak in het Wetters
sportgebeuren?

33

ja

neen

Ja, via : 5 sportraad / 5 sportdienst / 2 kijk op wetteren / 1 sportclubs
Neen, door : 3 geen folders / 5 niet genoeg bekend / 3 meer bevragingen /
1 nood aan sportkrant / 1 nood aan ideeënbus / 1 meer info via mail

Losse suggesties
Ruimer aanbod sportkampen (1)
De Warande gezinsvriendelijker (1)
1 gemeentelijk voetbalstadion (1)
Openluchtzwembad minder duur (3)
Sport ’s avonds organiseren zoals sport overdag (1)
Sportaanbod beter bekend maken (1)
Meer pleintjes om te sporten (1)
Doe iets aan de allochtonen in het openluchtzwembad (4)
Aanleggen fietsroutes en wandelpaden (2)
Meer uren voor de recreatiesport (1)
Sportshoppen = kiezen wanneer en welke sport je doet (1)
Gratis sporten voor jeugd (1)
Meer toezicht in sporthal (1)
Meer info rond sport op de website (1)
Danslessen voor jong volwassenen (1)
Nieuwe trends volgen vanuit Nederland (1)
Goed sportbeleid voeren (1)
Overdekt zwembad open doen in de zomer (1)
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Objectieve en subjectieve
gegevens
Positief en negatief
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Gegevensanalyse

Positief
Objectieve
gegevens

Negatief

Hoofdstuk 1
Clubondersteuning

Hoofdstuk 2
Anders georganiseerd

Hoofdstuk 3
Diversiteit en
toegankelijkheid

Hoofdstuk 4
Meerjarenplan
infratructuur

Hoofdstuk 5
Communicatie en
promotie

-sportmateriaal
-modelsubsidiereglement
op komst
-Wetteren geeft veel
subsidies
-er is altijd personeel
aanwezig in de
accommodaties

-schoolsportklassen
-sport overdag
-sport voor senioren
-watergewenning
-sportweek aan zee voor
senioren
-vlaamse zwemweek
-interscholencross
-burensportdienstactiviteiten
-privé activiteiten op
topdagen en kermis
-te weinig infrastructuur
-te weinig ondersteuning
-te weinig buurtsport
-te weinig vrijwilligers
-te weinig activiteiten
op het domein in de
winter
-diverser aanbod bij
sport overdag en
senioren
-geen samenwerking bij
de clubs voor jeugd
-geen bedrijfssport
-geen commerciële
sport

-er zijn initiatieven
opgestart rond sport
voor vluchtelingen
-start to run
-start to swim
-sportkampen naar
doelgroepen toe
-

-goede sporthal
-goede hygiëne
-goede toiletten en
kleedkamers
-goede parking
-goede ligging
-mountainbike
parcours groot en
klein

-veel potentieel
personeel
-goed aanbod
-

-te weinig
samenwerking met
scholen
-te weinig activiteiten
tijdens de schooluren
via SD (vb
schoolsportdagen)
-toegankelijkheid
zwembad voor
rolstoelen
-te weinig
samenwerking met
OCMW en andere
sociale partners
-te weinig diversiteit
-geen aparte tarieven
voor Wetteraars

-multifunctioneel
verlicht
kunstgrasveld
-parking ZW niet
verhard
-sporthal te klein
-voetbalveld slecht
onderhouden
-snelheid auto’s en
brommers te hoog
-geen
meerjarenplanning
qua investeringen
-te weinig sport-en
spelinfrastructuur op
de wijken en
deelgemeenten
-geen atletiek en/of
Finse looppiste
-geen
sportinfrastructuur in
Wetteren Zuid

-geen
klachtenprocedure
-slechte
communicatiestroom
-geen centraal
aanspreekpunt
-ontbreken
sportkalender
-er is geen
klankbord voor de
sportclubs
-sportief toerisme is
te weinig gekend
-er is geen
sportloket
- geen algemeen
forum
-geen sexy sportraad
-geen digitale
aankondiging
-geen goede website

-cafetaria sporthal
-geen infoverspreiding
clubs
-te weinig gebruik door
clubs van infrastructuur
scholen
-te weinig gediplomeerde
lesgevers
-versnippering in de
verschillende sporttakken
-geen draaiboek voor
evenementen
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Positief
Subjectieve
gegevens

Negatief

-organisaties SD werken
drempel weg tov
sportclubs
-

-tevreden over aanbod
-zwemlessen
zwangerschapszwemmen
-samenwerking met
stichting vlaamse
schholsport en follo
-

-

-

-te weinig subsidies
-te weinig samenwerking
-te weinig begeleiding SD
-te weinig promotie vanuit
SD naar sportclubs toe
-te weinig structuur en
visie in de sportclubs
-sportraad te weinig
gekend
-clubs te afhankelijk van
subsidies
-topsport wordt
onvoldoende gesteund

-nood aan
omnisportclubs
-te weinig aanbod naar
vrouwen toe
-betere organisatie
schoolzwemmen
-geen uitleendienst voor
sportmateriaal
-te weinig ruimte voor
zwemlessen
-te weinig steun voor
start-to-swim
-opwaardering
seniorensport

-veiligheid
-meer aandacht voor
kansarmen en
minderheden
-te weinig voorrang in
gebruik voor Wetterse
scholen
-te hoge lidgelden
-

-verlichting omgeving
te zwak
-temperatuur water
te hoog
-te weinig zitbanken
-
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-goed personeel en
directie
-goede contacten
met alle instanties
-info voor nieuwe
inwoners
-uitreiking trofee
van sportverdienste
-sportaanbod te
weinig gekend
-te weinig promo
voor activiteiten
-te weinig afspraken
en regels
-scholen laten
weten OLZW open
in juni
-sportraad te weinig
gekend
-geen interesse
vanuit sportraad en
sportdienst voor
activiteiten clubs

