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Onderwerp Sportbeleidsplan Oosterzele: verder werken aan een kwaliteitsvol lokaal 

sportbeleid 
 
 
Een sportbeleidsplan is een onmisbaar, nuttig en belangrijk instrument om via een strategische 
langetermijnplanning te komen tot een integraal en kwaliteitsvol lokaal sportbeleid. In de 
gemeenteraad van 17 juni werd het Oosterzeelse sportbeleidsplan voorgesteld.  
 
Hoe kwam het tot stand? 
De erkende Oosterzeelse sportverenigingen werden bevraagd naar hun ervaringen met de 
accommodatie, locatie, infrastructuur, … Op basis van de resultaten van die bevraging werd een 
missie bepaald:  

- We willen sport aantrekkelijk maken voor alle inwoners van Oosterzele. 
- We willen inwoners van alle leeftijden en volgens eigen kunnen sport laten beoefenen. 
- Zo veel mogelijk inwoners van Oosterzele van alle leeftijden in zo optimaal mogelijke 

omstandigheden laten sporten. 
- We willen streven naar een aantrekkelijk sportaanbod met een kwalitatieve 

basisinfrastructuur. 
- We willen onze sportclubs adviseren en het vele vrijwilligerswerk in de sport 

ondersteunen. 
 
Zeven pijlers voor een Oosterzeels sportbeleid 
Voor de opmaak van het sportbeleidsplan heeft het bestuur zich gericht op de 12 speerpunten 
uit het Vlaamse sportbeleid voor de regeerperiode 2019-2024. Daaruit werden zeven pijlers 
gedestilleerd waarop het gemeentebestuur zich wil focussen. 
 

1. Een sport -en beweegmentaliteit doen openbloeien in onze gemeente waarbij elke 
Oosterzelenaar aan sport en/of ontspanning moet kunnen doen 
Hierbij ligt de focus op het bewegen en inwoners te motiveren om aan beweging te doen: 
thuis, in een club, op locatie, …  

2. Levenslang sporten: beweging voor jong én oud! 
Voor baby’s wil het bestuur babyzwemmen promoten. Voor scholen wordt een jaarlijkse 
sportweek georganiseerd; daarnaast wil het bestuur sporten buiten de schooluren 
stimuleren. Ook sport beoefenen met het hele gezin past hierin. Met de Mommy moving 
days kunnen kinderen en ouders op hetzelfde moment gaan sporten. Bewegen op 
verwijzing – een project waaraan Gemeente Oosterzele al jarenlang meewerkt, is ook een 
mooi voorbeeld binnen deze pijler. 

3. Sport als sociaal bindmiddel 
Heel wat mensen sporten op individuele basis maar het gemeentebestuur wil het 



clubgebeuren mee ondersteunen en promoten. Daarbij wordt ook rekening gehouden 
met kwetsbare doelgroepen in de gemeente. 

4. Een goede samenwerking met alle mogelijke partners ten voordele van onze 
sportdienst en lokale sportclubs 
Dienst Sport werkt samen met de sportdiensten van omliggende gemeenten, met Sport 
Vlaanderen en Burensportdienst. Op die manier kan men leren van elkaars ervaringen. 

5. Ondersteuning van onze lokale sportclubs 
Schepen voor Sport Elsy De Wilde: “In sportclubs zijn vrijwilligers onmisbaar; dat is ook in 

Oosterzele het geval! Wij willen deze mensen zo veel mogelijk ondersteunen door opleidingen te 
organiseren of te faciliteren; door materiaal aan te kopen; door hun aanbod mee bekend te 

maken; door subsidies toe te kennen; …” 
6. Openbare ruimte sportvriendelijker maken 

Bewegen en sporten kan ook op het openbaar domein. Daarom wil het bestuur verder 
werk maken van het aanleggen van goede fietspaden en het verzorgen van veilige 
looproutes. Nieuwe acties zijn het aanleggen van een menroute, het aanleggen van een 
multimovepad; het plaatsen van beweegbanken voor senioren. Ook hier wordt aandacht 
besteed aan alle leeftijdsgroepen. 

7. Investeren in sportinfrastructuur 
Het uitbreiden van de mogelijkheden vraagt uiteraard een financiële investering. In de 
huidige legislatuur zal o.a. geïnvesteerd worden in het aanleggen van een skatepark, het 
aanleggen van een grasveld voor buitenactiviteiten; het uitkeren van een extra toelage 
voor de erkende sportclubs … 

 
Schepen voor Sport Elsy De Wilde: “Al van bij de ontwerpfase, willen we in het geval van de 
realisatie van nieuwe infrastructuur en faciliteiten in dialoog gaan met de buurtbewoners en de 
eindgebruikers (zowel clubs als particulier). Op die manier kan iedereen ervan genieten.” 
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