INFORMATIEBLAD CD&V
JAARGANG 15 - OKTOBER 2015

CDENVZELE.BE

ZELE HEEFT RECHT OP EEN NIEUWE EN
“Voor CD&V bestaat er geen enkele
VOLWAARDIGE SPORTHAL Johan:
reden om nog langer te talmen met de realisaEen ambitieus toekomstperspectief uittekenen voor indoor-sportinfra
structuur in Zele, binnen het kader van een activerend sportbeleid. Rond
dit thema werd binnen CD&V Zele de voorbije periode intensief gewerkt.
Gemeenteraadsleden Johan Anthuenis en Pieter Herwege trokken hierbij de kar.

Johan: “Wij hebben van meetaf aan gesteld
dat het gemeentebestuur de keuze diende te
maken voor de bouw van een nieuwe sporthal op de site Zandberg. Dure studies besteld
door de bestuursmeerderheid waren hier niet
voor nodig (en gaven CD&V overigens over
de hele lijn gelijk). De renovatie van sporthal
VHVD of de bouw op een andere locatie zijn
nooit haalbare pistes geweest voor CD&V. In
de aanloop naar de verkiezingen in 2012 sloten alle Zeelse partijen zich aan bij dit standpunt.”
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Pieter: “We zijn dan gaan bekijken hoe
vanuit dit uitgangspunt het plaatje van
een nieuwe sporthal op de Zandberg meer
concreet ingekleurd diende te worden. We
werkten met een toekomstgroep waarin zowel CD&V-ers als geïnteresseerde en geëngageerde mensen van buiten de partij heel
wat ideeën samenbrachten. Het resultaat van
deze oefening zijn 10 krijtlijnen, onze toetsstenen voor de nieuw te realiseren indoorsportinfrastructuur.”

tie van een gemeentelijke sporthal. De aftandse
toestand van VHVD noopt tot een prioritair
actiepunt. Na de realisatie en ingebruikname
van de nieuwe sporthal kan dan worden overgegaan tot de sanering van de site VHVD. Voor
CD&V is trouwens ook de toekomst van de site
Lange Akker duidelijk: we moeten hier gaan
voor een woonproject, waarbij het gemeentebestuur een duidelijke regierol opneemt.”

Pieter: “Met onze 10 krijtlijnen voor Zeelse
indoor-sportinfrastructuur hebben we ons
huiswerk klaar. De verhalen die je leest in deze
editie illustreren hoe belangrijk het is dat er
écht werk gemaakt worden van een ambitieuze toekomst voor sport in Zele. Voor ons is
de richting duidelijk!”
Lees verder op pag. 4

Vervolg van pag. 1

ZELE HEEFT RECHT OP EEN NIEUWE EN VOLWAARDIGE SPORTHAL

10 KRIJTLIJNEN VOOR ZEELSE
INDOORSPORTINFRASTRUCTUUR BINNEN EEN ACTIVEREND
SPORTBELEID
1.Een volwaardige sporthal
Er is in Zele nu al een tekort aan netto-sportzaaloppervlakte. Een nieuw sportcomplex is
dan ook voldoende ruim en omvat minstens
2 multifunctionele sportzalen, een turnzaal,
een danszaal en een dojo. Voor CD&V moet
ook een fuifzaal deel uitmaken van een nieuw
complex op de Zandberg.
2.Ecologisch bouwen
Duurzaamheid, energiezuinigheid, ecologisch
bouwen moet een uitgangspunt zijn voor een

publiek gebouw dat naar de toekomst kijkt.
3.Een duidelijke relatie met de buitensport
Naast de noodzaak om twee volwaardige voetbalterreinen te behouden biedt de site heel wat
kansen om zijsprongen te maken naar de buitensport: mountainbike, klimmen, …
4.Scholen zijn een belangrijke actor
Zeelse scholen dienen van bij de start betrokken te worden, zodat maximaal de behoeften
inzake schoolsport en lichamelijke opvoeding
worden meegenomen.

5.Competitiesporten
Competitievereisten vergen aangepaste infrastructuur waarmee rekening gehouden moet
worden.
6.Relatie met de overige sportinfrastructuur in de gemeente
Geen concurrentie met bestaande (private)
sportinfrastructuur, wel toekomstgericht de
nodige mogelijkheden voorzien.
7.Inbedding binnen een ruimere regio
Verstandige afwegingen maken, ook in relatie
met de mogelijkheden die er zijn in de ons
omliggende steden en gemeenten.
8.Een activerend sportbeleid met aandacht
voor doelgroepen
Infrastructuur als motor om zoveel mogelijk
Zelenaars aan het sporten te krijgen: sportclubs, recreatieve sporters, scholen, kinderen
en jongeren, senioren, personen met een handicap, autochtone en allochtone Zelenaars, …
9.Een toekomstgerichte realisatie
Vandaag investeren met het oog op (sportend) Zele in 2040.

Johan Anthuenis &
Pieter Herwege

“Er is geen reden om
nog langer te wachten”.

Michaël Moens

“Een vaste dojo mag
niet ontbreken.”
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10.Een extra voor kinderopvang en sportkampen
Met een waaier aan sportkampen wordt de
nieuwe sporthal een volwaardige partner in
de onvoldoende op mekaar afgestemde kinderopvangmogelijkheden in Zele.
*Lees de volledige nota op www.cdenvzele.be

Een goed geventileerde en waterdichte
sporthal zou al mooi zijn. Het is niet voor
het eerst dat sporters de regendruppels letterlijk in de nek krijgen in de huidige sporthal. Gezien de aanwezigheid van zoveel gevechtsporten in Zele is een vaste dojo een
absolute must in het nieuwe complex. En
ook de nodige ruimte voor schoolsportactiviteiten mag zeker niet ontbreken.

Filip De Wilde

“Sportclubs moeten
samenwerken.”
Alle clubs zijn op zoek naar goede
jeugdtrainers. Heel wat trainingsvormen in verschillende sporttakken lopen
gelijk. Voetbal, volleybal, basketbal, turnen, gevechtssporten, … Allemaal trainen ze op snelheid, lenigheid, kracht,
… We moeten jonge kinderen niet onmiddellijk in één sportieve richting duwen. Daarom is een sportcomplex waar
ruimte is voor binnen- en buitenspor-

ten zo belangrijk. Clubs kunnen er samenwerken om kinderen van meerdere
sporten te laten proeven. Op die manier

Jan Heirwegh

“We willen onze
tegenstanders met
opgeheven hoofd
kunnen ontvangen.”
We speelden de halve finale van de Beker
van Vlaanderen minivoetbal. Tijdens de
match begon het te regenen. Het dak lekte.

krijgen ze alle vaardigheden aangeleerd,
om dan later de sport te kiezen die ze
echt graag doen.
Spelers gleden constant uit op de natte
vloer. Nadien nog ijskoud douchewater in
onhygiënische kleedkamers. Onze tegenstrevers dienden klacht in. We ontsnapten
nipt aan een serieuze boete en forfaitcijfers.
We kregen eerder al eens een boete van 75
€. Maar het schepencollege gaf niet thuis
toen we hen hierop aanspraken, hoewel zij
verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur. Intussen spelen we belangrijke matchen in Berlare, en zijn al veel Zeelse ploegen elders aan de slag.

Kristof De Saedelaere

“Hou rekening met
de noden van elke
sporttak.”

Uit ervaring weet ik dat hoe hoger een club speelt hoe groter de eisen zijn van de sportbond waaraan het speelveld en de sportinfrastructuur moet voldoen. Zo krijg je in het
nationale futsal licentievoorwaarden opgelegd die beschrijven hoe groot het veld en hoeveel vrije ruimte erbuiten moet zijn. Daarnaast worden er ook voorwaarden gegeven over
de sterkte van de verlichting en de capaciteit van een tribune. Daar komt nog bij dat er
een aparte EHBO-ruimte moet worden voorzien, maar ook een ruimte om tegenstander
en scheidsrechters te ontvangen en zelfs een aparte ruimte voor dopingcontroles. Wie het
volledige lijstje wil nalezen kan het opvragen bij de KBVB afdeling futsal.
Ook in andere sporten wordt er soms weinig rekening gehouden met voorschriften uit
de respectievelijke bonden. Zo is er een minimumhoogte voor de zaal om te kunnen volleyballen en moet daar ook het veld ingekleurd zijn om te spelen in de hogere reeksen.
Vaak vergeten architecten van sportzalen die intensief worden gebruikt voor het steeds
populairder wordende volleybal dat deze ploegen een grotere kleedkamer nodig hebben
dan de doorsnee voetbal- of basketbalploeg.
Een turnhal heeft ook zijn specifieke noden qua hoogte als het aankomt op tumbling
of trampoline en ik kan mij voorstellen dat een tatami ook groter moet zijn dan 5 m².
Kortom elke sporttak kan wel een lijstje van gebreken samenstellen die in vele Vlaamse
sportzalen voorkomen.
Het is dus een noodzaak dat het plan wordt getekend ná overleg met alle betrokken sportclubs, sportdienst en scholen.
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Lieve Van Cauteren

Hans Knop

“Goeie infrastructuur
doet sporten.”

“Maximaal kansen voor
schoolsport”

Ruim 10 jaar geleden brandde de Dendermondse sporthal af. Ook onze turnhal
ging toen in vlammen op. Onze werking
‘overleefde’ op meerdere locaties. Ledenverlies was niet te vermijden. Uiteindelijk
bleven zo’n 500 leden over. Na de bouw
van het nieuwe sportcomplex in Sint-Gillis, mét een nieuwe gymnastiekhal, steeg
ons ledenaantal in amper 5 jaar tijd tot
900. Daarmee is GymMAX nu één van de
grootste turnclubs in Vlaanderen.

De realisatie van een nieuwe gemeentelijke sporthal is ook heel belangrijk voor de
scholensport. Hopelijk worden de scholen
van bij het begin betrokken bij het project.
De keuze om de gemeentelijke sporthal
te realiseren dichtbij de Zandberg is ideaal voor verschillende scholen. De korte
afstand van de school naar de sporthal
maakt dat we meer tijd krijgen om sportief
te bewegen met de leerlingen. Mits goede
afspraken hoeft er zelfs geen gemeentelijk
personeel aanwezig te zijn terwijl de scholen sporten.

Meer informatie en inspiratie vind je
op onze website: www.bontebuurt.be.
COLOFON

Etienne Uytterschaut

“Sportverenigingen
snel actief betrekken.”
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De geruchten over een nieuwe sporthal
doen al langer de ronde, maar totnogtoe
werd de Sportraad nog niet betrokken bij
een eventueel ontwerp. Ik hoop dat niet de
fout wordt gemaakt om de Zeelse sportclubs pas op het laatste moment te betrekken. Hun expertise is onontbeerlijk om tot
een sportcomplex te komen waarin de juiste keuzes worden gemaakt. Alleen zo kan
het de Zeelse sportwereld echt ten goede
komen. Een sporthal is nu eenmaal meer
dan een opeenstapeling van stenen.

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in
onze gemeente? Of heeft u een suggestie
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Bart D’Heer
(bart.dheer@skynet.be)
www.zele.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/zele.cdenv
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Wat leeft er in je buurt? Geen betere manier
om dat te weten te komen, dan door een toffe
buurtkrant te maken. Via een speciale module op
onze website kan je voor iedereen in je buurt een
bonte buurtkrant maken.
Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt
100 exemplaren gratis gedrukt.

