
 

 

Sportraad 13 januari 2020 

 

Aanwezig : Tony Vanhove (voorzitter),Marc Van der Haeghen (penningmeester) 

Anne De Bosscher (volleybalcub Move) , Eric Mertens (joggingclub), Ronny Van Saen (karate 

tomodachi), Raphaël Van Bever (TTC Sterke Stut vzw), Marie-Rose Van Cauwenberghe (TOO vzw), 

Eric Lievens en Diane Scheirlinck (WSV Land van Rhode vzw), Patrick Braekman en Patrick Steurbaut 

(WTC LBC De Zwervers vzw) 

Elsy de Wilde (schepen van sport), Mireille Helderweirdt (verslaggever). 

 

Verontschuldigd voor de sportraad : Stefan de Troyer (Judoclub Oosterzele vzw), Jacques De Cocker 

(joggingclub) 

Verontschuldigd voor de nieuwjaarsreceptie : burgemeester Johan Van Durme. 

 

Agenda 

 

Goedkeuren verslag vergadering 18 november 2019  

Unaniem goedgekeurd 

 

Jaarrekening sportraad  

De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van 2019. 

Deze jaarrekening zal overgemaakt worden aan de financiële dienst zodat er een storting 

van 705 euro kan gebeuren voor het financieren van de verdere werking in 2020. 

 

Stand van zaken vacature sportpromotor  

De nieuwe sportpromotor wordt Lieselot De Wulf. Zij zal in april starten en de taken 

betreffende sport op zich nemen (waaronder ook het zaalverhuur). Lieselot zal ook een 

sportbeleidsplan voor onze gemeente opmaken. 

 

Stand van zaken vervanging Elise  

Dries Van Daele zal Elise vervangen. Hij start begin februari en zal tijdelijk instaan voor de 

organisatie van de sportkampen voor deze zomer en voor de organisatie van de 

buitenspeeldag. Verder zal hij ook verantwoordelijk zijn voor de speelpleinwerking en 

andere zaken betreffende jeugd. 

 

Stand van zaken bevraging schepen Elsy 

Er zijn reeds een aantal bevragingen binnengekomen, maar er ontbreken nog heel wat 

ingevulde bevragingen. 

Er is nog even tijd om deze in te vullen en te bezorgen aan schepen Elsy 

(elsy.dewilde@oosterzele.be). Streefdatum : tegen de volgende sportraad, 10 februari. 

 

Stand van zaken verlichting Finse Piste  

De installatie van de verlichting heeft vertraging opgelopen door problemen met de 

bekabeling die niet diep genoeg zat, maar dit is nu in orde gebracht. 

De verlichting is gerealiseerd en zal mee aan- en uitgaan met de openbare verlichting. 
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RUP: Arrest Raad van State inzake voetbalplein Moortsele. 

In 2012 werd een extra terrein aangelegd. In december 2016 keurde de gemeenteraad een 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed om het landschappelijk waardevol agrarisch gebied om 

te zetten in recreatiezone. Twee buurtbewoners gingen echter niet akkoord met dit plan en 

dienden klacht in bij de Raad van State. Ze vreesden voor geluidsoverlast door het extra 

terrein en mobiliteitsproblemen naar een nieuwe parking. Op 4 oktober werden de 

gemeente en de burgers gehoord in een zitting. 
In haar besluit volgt de Raad van State de argumenten van de gemeente niet en geeft de buren gelijk. 

De gemeente zal de procedure opstarten voor de opmaak van een nieuw RUP met de gevraagde 

mobiliteitsstudies. 

De sportraad zal later hierbij betrokken worden voor het geven van advies. 

 

Infozine en facebook van de gemeente 

Bianca De Mulder is de gemeentelijke communicatie-ambtenaar (bianca.demulder@oosterzele.be). 

Activiteiten van de clubs kunnen op de facebookpagina van de gemeente komen. Hiervoor kan je 

mailen naar Bianca. 

 

Werkgroep sportgala (of vervangende activiteit) 

Er wordt nagedacht over een eventueel nieuw concept van het sportgala. 

Op de volgende sportraad wordt dit puntje opnieuw geagendeerd en bespreken we wat de 

verschillende visies, denkwijzen, mogelijkheden zijn betreffende de huldiging van de 

kampioenen van onze gemeente. 

Er zou opnieuw een werkgroep opgericht worden. Wie interesse heeft, welkom ! Graag een 

mailtje naar schepen Elsy, Tony en Marc tegen de volgende sportraad om je interesse door 

te geven. 

 

Nieuw subsidiereglement 

Er is al geruime tijd nood aan een nieuw subsidiereglement. 

Wie interesse heeft om deel uit te  maken van de werkgroep, graag een mailtje naar schepen 

Elsy, Tony en Marc. 

 

Schepen Elsy De Wilde elsy.dewilde@oosterzele.be 

Tony Vanhove   Vanhove_t@skynet.be 

Marc Van der Haeghen m.van.der.haeghen-wijnant@telenet.be 

 

Varia 

De verenigingenmarkt was een goed initiatief. Er wordt ook met andere adviesraden 

besproken of dit evenement kan herhaald worden en wanneer. 

 

Schepen Elsy zal ook Sport Vlaanderen aanspreken met de vraag om Sport Vlaanderen voor 

te stellen en toe te lichten,  en misschien kan op een sportraad ook info gegeven worden 

over de verschillende subsidievormen die Sport Vlaanderen biedt. 

 

Activiteit van WTC De Zwervers vzw : wintereetfestijn 02/02/2020  

  

Datum nieuwe vergadering  

Maandag 10 februari 2020 in de vergaderzaal van de sporthal 

 

 

mailto:bianca.demulder@oosterzele.be
mailto:bianca.demulder@oosterzele.be
mailto:elsy.dewilde@oosterzele.be
mailto:elsy.dewilde@oosterzele.be
mailto:Vanhove_t@skynet.be
mailto:Vanhove_t@skynet.be
mailto:m.van.der.haeghen-wijnant@telenet.be
mailto:m.van.der.haeghen-wijnant@telenet.be

