MEMORANDUM SPORTRAAD 2018
Bestaande Accommodatie

De Witte Molen:








Door overbezetting van de turnhal zou het handig zijn om een aparte ruimte te creëren voor
krachttraining en opwarming. (Kracht en Geduld en Rust Roest)
De wedstrijdvloer in de turnhal (carré) binnen de eerst helft van de bestuursperiode vervangen
door een vloer die beantwoordt aan de actuele normen voor toestelturnen. (Kracht & Geduld)
Een verfbeurt van de sportzalen zou welkom zijn. (Condors)
De verwarming en ventilatie in de bovenste dojo is onregelmatig ingesteld. (Saigen)
Er is geurhinder in de dojo. De verluchting of luchtverversing is in de zomer onvoldoende.
(Saigen en Sint-Niklase Karateclub)
Een grondige renovatie van de atletiekpiste dringt zich op. Ze bevindt zich in bedenkelijke staat
en het water loopt bij regenval niet meer weg. (Waso)
Voldoende parkeerplaatsen voorzien bij renovatie van de parking. De gebruikers van de sporthal
hebben een groot probleem om te parkeren omdat de parking dag en nacht gebruikt wordt door
mensen die in de buurt werken en/of wonen. (VC The Young Ones en Sportraad).

Ter Beke:



Er is nood aan het vernieuwen en opfrissen van de verouderde kleedkamers. De verwarming
werkt soms niet en de deuren zijn hier en daar moeilijk open te krijgen.
(Running Team Sinaai en BC Shuttles)

De Mispelaer:



De fietsenstalling uitbreiden en overdekken. De fietsenstaling van de aanpalende Stedelijke
Basisschool “Droomballon” openstellen in het weekend zou ook een meerwaarde betekenen.
(Dorpsraad Nieuwkerken)
Door de overbezetting van de sporthal moet de mogelijkheid tot uitbreiding “eventueel” op een
andere locatie bekeken worden. (Dorpsraad Nieuwkerken)

Sinbad:








Er ontbreekt een ruimte voor fitness. (WZK Waterpolo)
Akoestische isolatie boven het klein bad aanbrengen en geluidsinstallatie aanpassen zodanig
dat het geluid van de micro ook hier hoorbaar is. (Swimming Team Waasland)
Voor de elektronische tijdopneming is dringend een reserve aantikbord nodig. Aangezien de
nieuwste aantikborden niet meer dezelfde zijn als de oude, is het aangewezen nieuwe panelen
(8 + 1) aan te schaffen. (Swimming Team Waasland)
Eventueel een groter scorebord aanschaffen nu het glas tussen de turnhal en het zwembad door
een witte muur vervangen is. De temperatuur van water + omgeving en de tijden kunnen hierop
weergegeven worden. Op een digitale banner kan nuttige informatie vertoond worden.
(Swimming Team Waasland)
Gordijnen in het clublokaal (dat gehuurd wordt door zwemclub en waterpoloclub) aanbrengen. In
de winter komt er heel wat koude door de glazen wandtegels en in de zomer is de zon
verblindend voor pc-gebruik. (Swimming Team Waasland)
De parking wordt voortdurend gebruikt door busmaatschappijen, buurtbewoners en bezoekers
van Hotel Serwir. Voor de clubleden en bezoekers van het zwembad vormt dit een groot
probleem tijdens de avonduren. (Swimming Team Waasland en Sportraad)
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Voetbal:








Aanleggen van extra kunstgrasvelden op De Witte Molen, Ter Beke, Vos Reinaert, White Boys
(B-terrein) e.a. zou een oplossing kunnen zijn voor de overbelasting van de bestaande velden en
het kapot spelen van de velden bij training in slechte weersomstandigheden. Voor de
sportaccommodaties zou het ook een opwaardering betekenen want ten opzichte van de
omliggende gemeenten Lokeren en Beveren hinken wij achterop.
(Waso, Voetbal Overlegcomité, Herleving Sinaai en Vos Reinaert)
De bestaande kunstgrasvelden op Sportcomplex Puyenbeke en Nieuwkerken, naderen de
afschrijfdatum van 15 jaar of zijn deze reeds overschreden. Een renovatie van bovenste
kunstgrasmat en toplaag dringt zich op. (Voetbal Overlegcomité)
Een professionele onderhoudsbeurt en het doorprikken van de terreinen in de Breedstraat en de
Passtraat zou welkom zijn. Er is ook een probleem bij de afwatering bij regenval.
(VKW 70 en Diamant Dice Rado)
De infrastructuur bij FC Gerda Waasland (kleedkamers, sanitair blok en polyvalente ruimte) is
aan vernieuwing toe. (FC Gerda Waasland)
Verzoeken het stadsbestuur voor de komende legislatuur dezelfde inspanningen en service te
leveren voor wat betreft het onderhoud van de voetbalterreinen van de erkende clubs KBVB en
tevens in te staan voor de volledige renovatie van alle voetbalterreinen na elk speelseizoen.
(Voetbal Overlegcomité)

Andere:


Gerard Bontinck stadion:
Vervanging van de huidige lichtinstallatie is meer dan nodig.
De renovatie van de piste en de kogelstanden is best te voorzien naar het einde van de
volgende legislatuur.
Een permanente elektronische apparatuur kan het huidige systeem van apart huren vervangen.
(AC Waasland en aparte bijlage)



Tennisvelden Houtmuis:
Deze mooie terreinen liggen te verkommeren. (TC De Houtmuis)



Tafeltennisclub :
Er is nood aan een overdekte fietsenstalling nu de leden gestimuleerd worden met de fiets te
komen na het gewijzigde parkeerbeleid van de aanpalende Colruyt. (Sint-Niklase Tafeltennisclub)

Nieuwe accommodatie


Hippisch centrum:
Een wedstrijdaccommodatie voor paardensport ontbreekt voor weerkerende indoor-activiteiten.
Door het verdwijnen van zulke accommodaties in de omgeving is men aangewezen op de
dichtstbijzijnde locatie in Kieldrecht, Destelbergen en Westdorpe (NL). Domein Westakkers heeft
hiervoor de ideale infrastructuur. (Het Wase Paard en aparte bijlage)



Zwembad:
Met de huidige bezetting van de kalender zijn er geen doorgroeimogelijkheden van de clubs.
(Swimming Team Waasland)
Met zoveel inwoners en zoveel clubs is er behoefte aan extra zweminfrastructuur. Een zwembad
voor exclusief recreatief gebruik zou best wel passen in het sportaanbod. Recreatieoord De Ster
zou hiervoor in aanmerking komen mits een samenwerkingsverband met de Provincie. (Condors)
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Studie, lastenkohier en offerteaanvraag voor een olympisch bad op het Recreatiedomein De
Ster. (WZK Waterpolo)
Vernieuwing en uitbreiding van de steigers conform de afmetingen voor een openluchtbad voor
zwemmen, waterpolo en triatlon op het Recreatiedomein De Ster.
(WZK Waterpolo en aparte bijlage)


Muurklimmen:
Deze accommodatie (hoogte 15m met touwen) ontbreekt. De dichtstbijzijnde locaties zijn
Lokeren, Bornem en Stekene. (ZVC QP)



Sporthal:
Om grote internationale evenementen te kunnen organiseren, zou een grotere en moderne
sporthal welkom zijn. (Sint-Niklase Tafeltennisclub)



Fit-o-meter/Trimbaan:
Het aanleggen van zo’n zone op de site Ter Beke zou er kunnen voor zorgen dat voor de
loopclubs een alternatieve training kan gegeven worden voor kracht en blessurepreventie. Ook
kunnen recreanten hierdoor aangetrokken worden. (Running Team Sinaai)



Tafeltennis:
Onze club heeft nood aan het gebruik van een zaal in de week. In het huidige cafézaaltje
kunnen we geen jeugd aantrekken en op termijn is dat nefast voor de toekomst van de club. Het
gebruik van Jeugdhuis Troelant zou veel kunnen oplossen maar daar ontbreekt een
stockageruimte voor de speeltafels. (TTC Troelant)

Beleid


Een stijging van de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties zou nadelig zijn voor de
werking en groei van de clubs. Indexatie van de subsidies zou elke club ten goede komen.
(Condors en Sportraad)



Reduceren van de tarieven voor het gebruik van kleedkamers en douches in sporthallen voor
sportclubs in officiële competities, in het bijzonder tijdens de opeenvolgende wedstrijden van
dezelfde club. (Nidak en Sportraad)



Verhogen van de subsidies voor infrastructuurprojecten bij de clubs. Subsidies voorzien om de
infrastructuur ecologischer te maken. Sportclubs met een eigen infrastructuur zijn een
belangrijke partner in de realisatie van voldoende laagdrempelig aanbod in de stad (cfr. de
verschillende scholen die tijdens de weekdagen gebruik maken van de infrastructuur).
(Kracht & Geduld en Sportraad)



Alle mogelijke ondersteuning bieden die een kwaliteitsvolle jeugdopleiding in de sportclubs kan
waarborgen (Kracht & Geduld en Sportraad)



Herbekijken van de financiële middelen voor grote sportorganisaties. Er is een verschuiving van
interesse van het publiek bij sommige sporttakken. De financiële steun zou deze zelfde weg van
daling en stijging moeten volgen. Nieuwe initiatieven zoals de Ballonloop en de Ijsberenduik
kennen een ongelooflijk succes te opzichte van een verminderde belangstelling bij sommige
andere sporten. (Condors en Sportraad)



Betere ondersteuning van sportclubs die op regelmatige basis grote evenementen (bekerfinales,
internationale kampioenschappen…) naar Sint-Niklaas halen. (Condors en Sportraad)
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Administratieve vereenvoudiging van de verschillende subsidiedossiers blijft uit.
(Saigen en Sportraad)



Een bijdrage leveren aan het verhogen van de stadsfierheid door het versterken van bepaalde
facetten van sport, zoals:
- betrekken van lokale topsporters in de communicatie van de stad.
- ondersteunen van organisatoren die sportmanifestaties met minstens nationale uitstraling naar
Sint-Niklaas halen.
- het realiseren van een ambitieus sportproject.
(Sportraad)



Een vernieuwing van de inwendige structuur van de Sportraad is meer dan nodig. Een
afgeslankte kernraad en werkgroepen met een duidelijk takenpakket kunnen dit doen aan de
hand van het organiseren van open sportfora met aangereikte thema’s.
(De Sportraad werkt deze vernieuwing momenteel uit)
________________________________
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