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Advies Cultuurraad – 21/07/2020 

Betreft: Masterplan sportinfrastructuur 

Context 

Michael Verlijsen, sportfunctionaris, vraagt aan alle adviesraden en fracties om eventueel advies te 
geven betreffende het Masterplan sportinfrastructuur. 

We hebben deze vraag op 25/06/2020 ontvangen via Sophie Desmet, cultuurfunctionaris. 

Schepen Pieter Vanderheyden heeft het Masterplan toegelicht in de GRC-bestuursvergadering van 
01/07/2020. 

Advies 

De GRC staat positief tegenover het masterplan. 

De integratie van een open sportsite in de dorpskern, met aandacht voor de mobiliteit van fietsers en 
voetgangers op het terrein, open ruimtes, de verbinding tussen de sporthal, de voetbal en de tennis 
enerzijds en tussen de site en de scholen en de bibliotheek anderzijds, en het behoud van erfgoed (met 
name de oude boom), getuigt van cultuur in de brede zin van het woord. 

Deze site kan voor jong en oud een aangename plek worden om te bewegen en elkaar te ontmoeten, 
op voorwaarde dat er een veilig gevoel voor de gebruikers gecreëerd wordt door voldoende verlichting 
en een coronaproof uitwerking van de sportinfrastructuur. 

De site biedt volgens ons ook meerdere opportuniteiten om sport en cultuur (in de engere betekenis van 
het woord) samen te brengen. We adviseren in dit verband om in het masterplan niet enkel 
bewegingsprikkels maar ook culturele prikkels te vermelden. Enkele voorbeelden: 
- langs de trage wegen, op de open ruimtes en in de cafetaria: een wisselend of permanent (eventueel 

via een wedstrijd) programma van beelden, poëzie, foto’s, ...;  
- in de inkom van de sporthal: glazen zuilen die dynamische tentoonstellingen of video’s mogelijk 

maken. 
Op die manier houden we ook vast aan het feit dat onze gemeente een cultuurgemeente is en 
initiatieven realiseert om cultuur tot bij de inwoners te brengen (wat ook een opdracht is van de GRC, 
zie statuten). 

De GRC vindt het ook belangrijk dat alle stakeholders actief betrokken worden bij de uitwerking van het 
masterplan, zodat van bij de start de juiste keuzes kunnen gemaakt worden rekening houdend met de 
sportmogelijkheden, het publiek, de gebruikers en de aanwezigheid van kunst en cultuur. 
Wij zijn als vertegenwoordiger van de cultuurverenigingen en individueel cultureel actieven alvast bereid 
om mee te denken over de concrete uitwerking van culturele prikkels en hiervoor samen te werken met 
de verantwoordelijken sportinfrastructuur en andere relevante adviesraden om tot een breed gedragen 
resultaat te komen. 

De GRC heeft wel een bedenking bij de aanwezigheid van de biljartclub in de Oase: is er geen manier 
om de onderbezette zaal ook ter beschikking te stellen van andere verenigingen? De Fotoclub 
bijvoorbeeld is op zoek naar een grotere vergaderruimte. 

Tenslotte willen we nog het volgende idee herhalen in het kader van de sportinfrastructuur in ons dorp: 
een ponton aan het Leieparkje, in de eerste plaats voor kano’s en kajaks, maar toegankelijk voor 
iedereen zodat de Leie er een inspiratiebron kan worden om te aquarellen en te fotograferen. 
 

 

 

Martine Vanhoucke 
voor de Raad van Bestuur van de GRC 
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