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Sportraad 

 

Toelichting Wijkprikkels 

Lora Patteeuw is vanaf 18 januari gestart als participatie-ambtenaar. Er werd een korte 

toelichting gegeven rond Wijkprikkels en het participatieplatform Ons Oostende. 

‘ons.oostende.be’ is het participatieplatform van Stad Oostende. Je vindt er een overzicht van 

alle lopende participatietrajecten van de Stad aan Zee. Het platform kan gebruikt worden om 

Oostendenaars, tweedeverblijvers, organisaties, verenigingen en ondernemers bij diverse 

(toekomst)plannen van Stad Oostende te betrekken.  

Op basis van het reglement Wijkprikkels kan men ideeën lanceren om de buurten 

aantrekkelijker te maken. Dit kan ofwel als vereniging, in een groep van bewoners of indien men 

jonger is dan 14 jaar onder begeleiding van een volwassene. Per wijk kunnen jaarlijks 3 ideeën 

weerhouden worden die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. 

Voor meer info over Ons Oostende: https://ons.oostende.be/nl-BE/pages/information  

Voor meer info over Wijkprikkels: https://ons.oostende.be/nl-BE/projects/wijkprikkels 

 

Evaluatie Algemene Vergadering 

Er kwamen positieve reacties op de bondigheid van de gegeven informatie op de vergadering. 

Fysiek blijft wel de voorkeur genieten gezien deze context meer interactie toelaat. 

 

Planning netwerkevenement 

Op de AV werd ook aangegeven dat er nog een netwerkevent vanuit de Sportraad zou worden 

georganiseerd. Deze zou doorgaan begin juni. 

 

Data opleidingen M-factor 

De organisatie van deze opleiding stond even on hold omwille van de coronamaatregelen. Op 

basis van het aantal trainers die zich registreerden en de opgegeven voorkeursdata zullen er 

3 vormingstrajecten in kader van de M-factor doorgaan te Oostende. Deze wordt gratis 

https://ons.oostende.be/nl-BE/pages/information


aangeboden voor jeugdtrainers van Oostendse sportverenigingen. De trajecten staan 

momenteel ingepland op: 

- maandagavond 28 maart, 25 april en 23 mei, telkens vanaf 19.00 uur 

- woensdagavond 30 maart, 20 april en 18 mei, telkens vanaf 19.00 uur 

- zaterdagochtend 26 maart, 23 april en 21 mei, telkens vanaf 09.00 uur 

  

Alle sessies zullen doorgaan in het zwembad Brigitte Becue, Northlaan 14, 8400 Oostende. 

Een traject omvat 3 sessies van ongeveer 2,5 uur die elkaar maandelijks opvolgen. 

De trainers die zich op basis van de oproep hadden geregistreerd kregen ondertussen al een 

mail met bevestiging van hun data. Per traject zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor 

Oostendse jeugdtrainers. Deze zullen worden toegekend via ‘first come – first serve’. Clubs 

werden al via mail hiervan op de hoogte gebracht. 

Indien trainers zich nog willen registreren dan kan dit via deze link. Een toelichting over het 

opleidingstraject zelf kan men nog steeds volgen via deze link. 

 

Vormingsaanbod sociaal project (Via dienst Jeugd)  

De dienst Jeugd organiseert met de steun van de Vlaamse overheid een 3-daagse vorming rond 

het thema ‘Omgaan met weerstand en het verhogen van de weerbaarheid van Oostendse 

jeugdsporters’. (bv. een groep die niet wil meewerken. Jongeren die wegstuiven als ze iets niet 

kunnen of mogen doen,…) 

Deze 3-daagse vorming gaat door op: 

• zaterdag 26/03; 

• zaterdag 30/04; 

• zaterdag 18/0; 

 

en wordt gegeven door Veerle Delember (regente LO) van Arktos West-Vlaanderen. 

Vanuit de dienst Sport zal dit aanbod gecommuniceerd worden naar de clubs. Er zijn nog 10 

beschikbare plaatsen en trainers kunnen nog inschrijven tot en met 18 maart 2022.  

 

Alle info is te vinden via: https://www.oostende.be/vorming-weerbaarheid 

Inschrijven kan enkel digitaal via:  inschrijving vorming weerbaarheid  

 

Uitnodiging Sportraad op Stadhuis  

Op basis van het reglement ‘Officiële ontvangsten en vieringen’ kan de Sportraad als 

adviesorgaan éénmaal worden ontvangen op het Stadhuis. Deze opportuniteit zal worden 

aangegrepen om verdienstelijke bestuursleden/clubvrijwilligers te eren voor hun jarenlange 

inzet in de Oostendse sport. Om dit waardevol te houden dienen hier echter enkele 

voorwaarden tegenover te staan. Er zal met een beperkte groep vanuit de Sportraad voor april 

worden samengekomen om een voorstel uit te werken. Op een volgende vergadering kunnen 

deze dan worden toegelicht. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oostende.be%2Fregistratieformulier-praktijkmodules-coaching-met-de-m-factor&data=04%7C01%7CWanja.Surmont%40oostende.be%7C31fad341044f4c0026af08da0011b399%7Cdd51f10a68bd4dcf9083bd5c0270e2f6%7C0%7C0%7C637822373281657324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kuBWEHqlZcTo%2B7bf6mqSZpl3Ys4uZPrZytVm6trDD3E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oostende.be%2Fregistratieformulier-praktijkmodules-coaching-met-de-m-factor&data=04%7C01%7CWanja.Surmont%40oostende.be%7C31fad341044f4c0026af08da0011b399%7Cdd51f10a68bd4dcf9083bd5c0270e2f6%7C0%7C0%7C637822373281657324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kuBWEHqlZcTo%2B7bf6mqSZpl3Ys4uZPrZytVm6trDD3E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oostende.be%2Fvorming-weerbaarheid&data=04%7C01%7CWanja.Surmont%40oostende.be%7C10ee6aa2ba934a6e9b1808da01c2fd23%7Cdd51f10a68bd4dcf9083bd5c0270e2f6%7C0%7C0%7C637824234249419787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ozy98q8CpSEUHyejy%2F0HUb45MT0Kckt1f3kkhEX2mwk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feloket.icordis.be%2Fnl%2Foostende2018%2Feloket%2F1%2F1125%2F0%3Fsc%3Dkd6eYAEFb7zGUOpWMRwqhUXdg9xo0uuW3cqVwGorjXU3d&data=04%7C01%7CWanja.Surmont%40oostende.be%7C10ee6aa2ba934a6e9b1808da01c2fd23%7Cdd51f10a68bd4dcf9083bd5c0270e2f6%7C0%7C0%7C637824234249419787%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WiGVCr88a8N6xA2pII%2FEnk8PB5QJOs9a%2FrIZuJFdyWw%3D&reserved=0
https://www.oostende.be/officiele-ontvangsten-en-vieringen


Cafetaria zwembad/Opvolging commissiewerking 

De zwemclubs hebben via de concessionaris van de bar recht op 8% inkomst voor het verbruik 

van de eigen leden. In de praktijk verloopt de samenwerking echter moeizaam. Deze concessie 

is echter een bevoegdheid van FARYS. De dienst Sport probeert te intermediëren door een 

vergadering te beleggen met de betrokken partijen. 

 

Van de zwembadcommissie ontbreekt jammer genoeg een verslag. De clubs hadden graag een 

overzicht gekregen van de opvolging van de aangebrachte punten. De voornaamste aanleiding 

van deze vraag werd hierboven al aangegeven. Hieronder een korte update van de punten die 

de clubs aangaven. De dienst Sport geeft wel aan dat de zwembadcoördinator ondertussen 

niet meer in dienst is en er hiernaast nog 1 sportfunctionaris tekort is voor een volwaardige 

bezetting. Stap voor stap worden problemen aangepakt. 

 

- Aangehaalde punten die ondertussen zijn opgelost/behandeld 

o De communicatie zou al vlotter moeten verlopen.  Het algemeen e-mail adres 

wordt nauw opgevolgd. 

o Clubs hebben de mogelijkheid om Tijl op te bellen om de afzuiging in het 

compressorlokaal in werking te zetten. 

o De ventilatie in het vergaderlokaal blijft nu werken tot 23.00 uur. 

o De wifiverbinding is nu overal sterk en stabiel. 

o De opvolging van de oxidatie van de startblokken zit verwerkt in het poetsplan. 

o Inzake radiohinder wordt gewerkt met twee geluidssterktes. 

o Extra badges kunnen aangevraagd worden via Curd mits waarborg. 

o Eten in het zwembad wordt niet toegelaten, ook niet tijdens events. Dit dient 

te gebeuren in de kleedkamers of cafetaria. 

o Het gratis huren van kleine en grote rede door de clubs is niet mogelijk. Er werd 

wel een mobiel scherm geplaatst in de vergaderzalen om tegemoet te komen 

o Vroegtijdig doven van de lichten – de kassa zal deze uiterlijk doven om 21.55 

uur. 

o Gratis parkeren zal niet mogelijk zijn om aan alle verenigingen tegemoet te 

komen gezien de beperkte plaats. 
 

- Aangehaalde punten die nog in uitvoering zitten 

o De problematiek van de duikkarren wordt intern bekeken met Farys. 

o Bij de volgende toewijzing van banen zal worden nagegaan of het opportuun is 

om een buffertijd te integreren in de schema’s in functie van 

verhogen/verlagen bodem 

o De deurknop van het lokaal voor duikclubs was hersteld, maar zit terug los. Dit 

zit in het systeem voor opvolging. 

o De toegang tot het vullokaal wordt besproken in volgend Farys overleg alsook 

de aankoop van juiste beschermingsmatjes voor duikflessen en de aankoop 

van rugslagvlaggetjes voor het instructiebad. 

o Aanbrengen van pictogrammen op de kleedkamers is nog lopende 

o De principes voor het huren van extra blokken (examens) moeten nog worden 

uitgewerkt. 

o Een datum voor de opmaak van de kalender 2022 moet nog  worden geprikt. 

o 8% regel cafetaria wordt opgenomen met FARYS 

 



Nieuw concept loopwedstrijden 

Vorig jaar werd het Oostends Loopcriterium (OLC) herwerkt naar Oostende Loopt. 2 

wedstrijden stonden toen op het programma (na annulatie Corrida van ’t Sas). De bedoeling 

was om dit jaar het criterium verder uit te bouwen, echter kwam in januari Movement vzw met 

de voorstelling van een eigen uitgewerkt criterium. De Stad wil graag de sportpromotionele 

kar hieraan koppelen omwille van: 

 

- het gegeven dat 2 loopcriteria naast elkaar voor onnodige concurrentie zorgt; 

- de regierol van de dienst Sport en de onderbezetting; 

- de koppeling met de scholen als sportpromotionele opportuniteit en de intentie 

van de dienst om sport naar de scholen te brengen. 

 

Nick Vanhaecke stelde het criterium kort voor 

- Dit criterium bestaat uit een samenwerking met een 5-tal scholen. Er is telkens een 

Kidsloop gekoppeld aan elke wedstrijd. 

- Er kan binnen het criterium gekozen worden voor 2 afstanden. 

- De wedstrijden gaan door in de maanden april tot en met oktober (1 per maand, 

telkens op een vrijdagavond).  

- In de maand juli staat de Beach Run en de Trail run in Raversysde op het programma. 

Voor augustus wordt nog geprobeerd om Hermes Atletiek club te betrekken. 

- We spreken terug over een criterium, wat wil zeggen enkele winnaars. Tijdens de 

wedstrijden zelf worden er prijzen verloot en wordt er dus niet gewerkt met 1ste, 

2de,.. plaats. (deelnemen is belangrijker dan winnen). 

- Op het einde van het criterium zouden we de overall eerste 3 dames en heren 

uitnodigen op het feest van de sport.  

- Per loop geeft de Stad een ondersteuning van 400 €. 

- Kostprijs voor de deelnemers zou neerkomen op 8 euro vooraf en 10 € dag zelf. 

- Gegenereerde inkomsten zijn per loop voor school/vereniging (70%) en Movement 

(30%) om bijkomende organisatiekosten te dekken. Eventuele winst investeert 

Movement in werking met kansarmen. 

 

Winnie Boey staat achter dit concept, maar betreurt dat dit zo snel werd gelanceerd en dat niet 

alle scholen werden betrokken. Nick Vanhaecke geeft echter aan dat alle scholen via mail 

gecontacteerd werden. Winnie Boey geeft aan dat Corona een grote impact had op de werking 

van de scholen waardoor er op dat moment geen tijd was om dit te bespreken.  

 

De Sportraad stelt voor om dit concept een kans te geven, maar geeft aan dat de 

betrokkenheid van alle scholen moet meegenomen worden in de evaluatie achteraf.  

 

 

Infrastructuur/openbaar domein 

Bezetting stedelijke infra 

In de praktijk wordt opgemerkt dat vele zalen leeg staan. De dienst Sport geeft aan dat de  

gebruiksschema’s openbaar te raadplegen zijn, maar acht het waardevol om de vrije uren te 

inventariseren en kenbaar te maken. Sommige ‘leegstand’ is echter wel seizoensgebonden 

aangezien clubs in de zomer vaker buiten gaan trainen (skeeleren, baseball, voetbal,…) + ook 

een gevolg van de service naar de lokale verenigingen. Bij de toewijzing is er bv. een 

voorrangsregel van vaste gebruikers en naar jeugd toe. Reguliere uren van vaste gebruikers 



worden voor een gans seizoen ingepland en clubs kunnen annulaties tot kort voor de training 

doorgeven. 

 

Klimtoren – interesse oprichting klimclub 

Er werd gevraagd naar de voortgang van het klimverhaal op de watertoren. Het klimmen op de 

buitenwand is nog niet erdoor. Er zijn heel wat factoren die niet gunstig zijn inzake exploitatie: 

 

- omheining niet mogelijk omwille van beschermd gebouw + gegeven dat het in 

onbewaakte toestand niet mogelijk mag zijn om te klimmen; 

- inkijk in de aanliggende villa’s waardoor niet gans de toren benut kan worden; 

- aanbrengen van grepen in kleuren/overhangen/reliëf niet mogelijk door het 

beschermde karakter waardoor differentiatie moeilijk wordt; 

- … 

 

Tot slot geeft de dienst Sport mee dat de toekomst van het realiseren van sportinfrastructuur 

die meer nichegericht is (bv. schaatsen, skeeleren,…) meer en meer op bovenlokaal niveau 

besproken zal worden. Vanuit Sport Vlaanderen werd het sportlandschap in regio’s 

onderverdeeld en dergelijke zaken op dit niveau aanpakken moet vermijden dat naburige 

steden gaan inzetten op dezelfde realisatie (bv. 3x klimmuur,…) 

 

Pleintjesbasket Westerkwartier 

BCO vraagt om in te zetten op 3 on 3 en om hierop in te zetten op het openbaar domein. Het 

beheer van alle speelpleinen valt onder bevoegdheid van de dienst Jeugd, maar speelt de vraag 

alvast door. 

 

Joyriding op Schorre 

Dit agendapunt werd opgegeven door Annick. Er wordt contact opgenomen om de specifieke 

aard van de klacht na te gaan. 

 

Varia 

Soms krijgen clubs de vraag van externe turners (beloftevolle of topsporters) om te kunnen 

trainen in Oostendse accomodatie. Dit is echter betalend volgens de reglementering. Er wordt 

gevraagd of hierin gefaciliteerd kan worden. 

 

Dit is echter een zeer moeilijk gegeven om al te beginnen met de vraag: wat is topsport? 

Opnieuw moet hier ook gedacht worden aan de bescherming van de lokale gebruikers. Men kan 

zich altijd lid maken van een Oostendse vereniging om van de gekoppelde voordelen te 

genieten. Bovendien liggen de tarieven voor extern gebruik niet zo hoog. 

 

 

 

 

 

 


