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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD VAN 24 AUGUSTUS 2020 
Aanwezig: 

Leden: Jan Samyn (voorzitter), Roger Saint (ondervoorzitter), Claude Verrote, Geert 

Deruddere, Benoit Verstraete, Philippe Bolen, Dieter Vanhaezebrouck, Tom Verleyen, 

Bruno Stragier 

Waarnemers: Jeroen Debaveye (diensthoofd sport), Geert Breughe (schepen van sport) 

Verontschuldigd:  

Deskundige: Jan Cruycke  

Waarnemer: Geert Knockaert (beleidscoördinator vrije tijd – waarnemer) 
 

0. Inleiding 

Verwelkoming door de voorzitter. Blij terug zien in ‘live’ vergadering, na de lockdown 

periode met online vergaderingen en de zomervakantie. Gelukkig mag de sportwereld 

ook terug opstarten. Er is 1 dringend agendapunt; het huishoudelijk reglement voor de 

atletiekpiste dat moet goedgekeurd worden in het college van burgemeester en 

schepenen, waardoor de vergadering werd samengeroepen. 

De vergadering start uitzonderlijk wat vroeger omdat Jeroen om 20u30 de vergadering 

moet verlaten. Dieter komt iets later aansluiten en Jan Cruycke heeft zich 

verontschuldigd.  

 

1. Verslag van de vorige bestuursvergadering: 4 mei 2020. 

Verslag verstuurd met de uitnodiging. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Kennisgeving uittreksels uit de notulen van het college van burgemeester en 

schepenen. 

Bezorgd met de uitnodiging. Uittreksels CBS van 16 april tot en met 19 augustus 2020. 

De punten worden niet apart, specifiek toegelicht. Vragen mogen gesteld worden. 

- Benoit: uitleg over mindere uitgave (10 000 euro) zwerfvuil. Normaal doet de 

WAAK de zwerfvuilronde in Wevelgem. Door de lockdown konden zij die ronde 3 

maanden niet doen. Dit werd overgenomen door de redders en zaalwachters. 

3. Coronamaatregelen: draaiboek sportcentra en zwembad 

Het zwembad mocht na de lockdown terug open vanaf 1 juli. Hiervoor werd vanuit de 

richtlijnen en het protocol van de zwemfederatie een draaiboek opgesteld dat de 

volledige zomer van kracht was. De belangrijkste aanpassing was het reservatiesysteem; 

de openingsuren werden in blokken ingedeeld voor baantjes zwemmers of 

recreatiezwemmen. De bezoekers moeten op voorhand reserveren met een maximum 

inschrijving (30 bij baantjes zwemmen en 50 voor recreatie). In de inkomhal worden de 

zwemmers ontvangen door een onthaalmedewerker (jobstudent of ondersteuning 

personeelsdienst) die de temperatuur meet, handen laat ontsmetten en de nodige 

richtlijnen mee geeft. De bezoeker krijgt een nummer voor individuele kleedruimte en 

locker en moet de looplijnen volgen. Het personeel zorgt tussen de blokken voor de 

nodige desinfectie van de gebruikte ruimtes. 

De sportcentra werden na de jaarlijkse sluiting van juli 2 weken langer gesloten 

gehouden. De federaties hadden beslist om de competities uit te stellen tot oktober. Zo 

was er de tijd om het draaiboek, met de nieuwe richtlijnen van dat moment, op te maken 

voor de start vanaf 17 augustus. Alle sportcentra werden apart bekeken en voorzien van 

aparte in – en uitgang, looplijnen en nodige signalisatie voor richtlijnen en beperkingen. 
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De kleedkamers mogen tot eind augustus enkel gebruikt worden door de senioren, 

douchen mag nog niet. Wedstrijden worden nog niet toegelaten en de cafetaria’s worden 

nog niet gebruikt. Dit zal vanaf september veranderen en ook aangepast worden in het 

draaiboek. 

- Roger: het coronadraaiboek voor de sportcentra werd positief ontvangen. Weinig 

gemeentes konden dit voorleggen.  

- Suggestie voorzitter: Wellicht komen heel wat diverse vragen binnen bij de 

sportdienst. Misschien is het aangewezen om vanuit de sportdienst een moment 

van communicatie vast te leggen, met of zonder update van het draaiboek. Op die 

manier moeten niet alle vragen individueel beantwoord worden. 

- Claude: graag de leden van de sportraad mee opnemen in de mailing naar de 

clubs. 

4. De zwemkom: openingsuren en tarieven 

Het nieuwe zwembad richt zich op de doelgroepen jonge gezinnen, sportzwemmen en 

scholen. De beleidscel voor het zwembad werkte een voorstel van openingsuren en 

tarifering uit, die ook al in de gemeenteraadscommissie positief bevonden werd en met 

dat verhaal wil men nu graag naar de gemeenteraad. 

Openingsuren 

- Er wordt verder gewerkt met een vakantie – en werkweekregeling 

- Op zondag open, ook in de namiddag (nieuw): specifiek voor gezinnen. Is een 

keuze waar het bestuur achter staat. 

- Maandag gesloten voor publiek. Scholen en clubs kunnen wel komen. Volgend op 

het winkel- of kappersmodel, die op maandag sluiten na het weekend. 

- 2 dagen doorlopend open voor publiek: dinsdag en donderdag. 

o 2 maal ochtendzwemmen 

- De openingsuren voor publiek verruimen: verdubbeling voor publiek door 

combinatie publiek en clubs die mogelijk is omdat er meer zwembanen zijn. 

Tarieven 

- Voordelig tarief voor Jonge gezinnen, frequente bezoekers en inwoners 

o Prijsverschil tussen inwoner en niet-inwoner 

o Tot 6 jaar gratis 

o Voordeligere beurtenkaarten (10 of 50) of jaarabonnement (andere 

abonnementen vallen weg). 

- Leeftijdscategorieën betalend vanaf 6 tot 12 jaar en vanaf 13 jaar. 

- Er is ook een mogelijkheid voor een familiepas 

Vragen 

- Pas op naam? Ja, elke kaart is individueel. Een beurtenkaart is een jaar geldig. 

- Coëfficiënt inwoners naar niet – inwoners = +50% 

o 2 naar 3 euro voor 6-12 jaar 

o 4 naar 5.5 euro voor vanaf 13 jaar 

o 10 beurten van 30 naar 45 euro (vanaf 13 jaar) 

- Er is een vergelijking gemaakt met verschillende zwembaden uit de regio: Menen, 

Waregem, Kortrijk. 

o Kunnen we het probleem zoals in Menen voorhebben waar er overlast was 

vanuit Noord-Frankrijk?  

▪ Nieuw bad zal hopelijk nieuw volk aantrekken, maar is toch een 

andere situatie. We zullen uiteraard opvolgen. 
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5. Nieuwe atletiekpiste en beachvolleyterrein – huishoudelijk reglement 

De werken aan de atletieksite zitten in de eindfase. Momenteel wordt het hekkenwerk 

geplaatst, de aannemer voor het groen moet dan nog bepaalde zones inzaaien en dan 

kan de werf opgeleverd worden. De piste, het voetbalveld en het beachvolleybalterrein 

kan in gebruik genomen worden vanaf begin september, na de oplevering. Alles zal dus 

net op tijd klaar zijn voor het nieuwe seizoen. 

Voor het gebruik van de piste door bezoekers is er een huishoudelijk reglement opgesteld 

dat woensdag 26 augustus voorligt in het college van burgemeester en schepenen. Dit 

reglement ressorteert onder het gebruikersreglement en bevat de specifieke regels en 

richtlijnen voor deze accommodatie. 

Aan de inkom is er een tourniquet voor individuele bezoekers en een poort voor groepen. 

Beide werken met het salto badgesysteem. Elke gebruiker heeft een individuele badge 

nodig, die men voor een waarborg van 5 euro kan bekomen op de sportdienst. De 

trainers zullen een badge krijgen voor de poort. 

De piste is vrij te gebruiken, uitgezonderd als de atletiek training heeft. Voor het 

beachvolleybalveld moet men reserveren, het terrein is bespeelbaar van april tot 

oktober. Het voetbalveld is voorbehouden voor de verenigingen.  

De verlichting is te bedienen via een drukknop voorzien aan de eerste verlichtingspaal 

binnen de omheining, naast de inkompoort. De lichten van de piste blijven 40 minuten 

branden, daarna dimmen ze vooraleer uit te vallen. 

Bespreking 

- De vraag voor veiligheidscamera’s op de site is gekend, de mogelijkheid wordt 

verder onderzocht. 

- In functie van de coronamaatregelen is er geen maximumaantal opgelegd voor 

deze site. In principe niet nodig, maar wordt opgevolgd. 

- Het publiek voor wedstrijden zal ook via de toegangspoort naar binnen komen en 

dan de piste oversteken om op het pad te komen naar de tribune. 

- We starten met een scenario, dat uiteraard verder verfijnd moet worden. 

6. Aanvragen lidmaatschap sportraad 

Er zijn 2 aanvragen binnengekomen van verenigingen die willen toetreden tot de 

sportraad. WVLAC – modelvliegen en vzw Juttepaardje – ponyrijden. 

De aanvragen werden bekeken, dit wordt opgenomen als eerste agendapunt voor de 

volgende vergadering. 

Hierbij 2 vragen om te bekijken: 

- Mag Philippe Bolen als gecoöpteerd lid in de sportraad zetelen als afgevaardigde in 

de algemene vergadering van de sportraad? 

- Opvragen leden van bestuur van de verenigingen: meerderheid moet woonachtig 

zijn te Wevelgem. Hiervoor ook het aanvraagformulier aanpassen. 

 

7. Varia en rondvraag.  

 

- Openen piste en kleedkamers outdoor sport zwembad 

o Overleg met joggingclub 

▪ Vraag bergruimte 

▪ Gebruik piste en kleedkamers 
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- Heropenen cafetaria sportcentra 

o Regels van de horeca van toepassing 

o Via gemeente: ambtenaar van lokale economie: Robbe Deflo volgt dit op. 

Bijsturen om volgens de regels te werken. Dergelijke cafetaria’s worden 

uitgebaat door vrijwilligers. Robbe ging al langs in Moorsele om te 

ondersteunen, hij kan dit ook doen voor andere… niet om te controleren, 

maar vooral om te ondersteunen.  

o Jeroen en Robbe zullen ook de situatie ter plaatse bekijken en dit 

aanpassen in het draaiboek. 

- Opstarten van de competitiewedstrijden: supporters 

o Richtlijnen federatie: 1 ouder per speler, maximum 12 supporters,…  

o Richtlijnen gemeente: 

▪ Afhankelijk van aantal zitplaatsen met voldoende afstand per 

locatie. Iedere tribune wordt voorbereid met bestickering en de 

maximum aantallen worden opgenomen in het draaiboek. 

o De club is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en de 

opvolging van de aantallen. Er zal ook registratieplicht zijn. 

- Cafetaria nieuw zwembad 

o Binnenkort wordt lastenkohier openbaar gesteld. 

- Subsidies 

o Er is een fout geslopen in de berekening van de gemiddeldes, moet 

rechtgezet worden 

- Gebruik cafetaria Moorsele voor vergadering Oes Leute; is geen probleem. 

- Waterfontein in Moorsele: overloop van opvangbakje: laten nakijken. 

- Vzw Jes 

o De vraag werd gesteld om het commercieel karakter van de vereniging na 

te gaan in functie van het gebruikersreglement. 

▪ Maatschappelijke zetel is in Wevelgem 

▪ Deelnemers aan de sportkampen zijn 98% van Wevelgem, dus voor 

Wevelgemse kinderen. 

▪ Inschrijvingsgeld is acceptabel en binnen de normen van 

gemeentelijke sportkampen.  

• Geen gegronde reden om aan te nemen als commerciële 

organisatie 

o Uitgeklaard en aanvaard. 

- Huur van materiaal zoals nadars; is dit gratis omwille van corona? 

o Gemaakte onkosten kunnen via nooddossier worden ingediend. Dit tegen 

eind augustus, dus best doen. Nog eens een oproep. Er komt ook 2de 

indienronde. 

- Parking Vlaschaard 

o Verlichting defect 

o Aanhangwagens van bewoners nemen plaats in en blijven staan: kan daar 

iets aangedaan worden? 

 

Verslag: Jeroen Debaveye 

 


