
Uit in Lier
Sport

Aarschotsesteenweg 3 - 2500 LIER

tel. 03 488 06 79

fax. 03 480 06 36

info@lier.be

www.lier.be

sport.lier.be

 RVB sportraad

Eeuwfeestlaan 185 - 2500 LIER

tel. 03 480 52 51 

sportraad@lier.be

www.lier.be

 
 

   

 

Verslag  raad van bestuur  sportraad :  dinsdag 25 juni   om 20.00 uur bij duikclub 

Atlantis   

 

 

Aanwezig:   Ivo Andries (schepen van sport),  Wim Van de Weyer (voorzitter sportraad), Bruno 
Jansen (Duikschool Hydro Lier),  Flor Govaerts (Kon. Judoclub Lier), Evi De Herdt (Lago Lier De 
Waterperels), Marc Nicasi (Lierse schuttersgilde Ledo), Eddy Mariën (Petanque club Lier), Jonas 
Mertens (Sport It), Katleen Van Dyck (TC ’t Spui), Sven Jacob (Zwemvereniging Lier v.z.w.),  
Michel De Herdt (sportdienst), Frank Verelst (Lierse turnkring), Sandra Brams  (Smash Lier), 
Dirk Verschaeren (Lyra Turnkring), Ruth De Bie (sportdienst), Koen Van der Steen (Duikschool 
Atlantis), Roger Smets (Lyra Lierse), Neel de Ceulaer (Lierse Kempenzonen)     

Verontschuldigd:  

Willy Arras (KVK Hooikt), Guy Meulepas (Koninklijke turnkring Lyra) Norbert Chovau (Koninklijke 
kanoclub Lier), Dave Selleslaghs (Titans Gym Lier), Luc Thijs (BC Guco), Rob De Decker (Lierse 
Kayakclub Anderstad), Luc Bax (K. Lierse AC) 

 

Verslag  

 

Koen Van der Steen komt als vertegenwoordiger van Atlantis naar de sportraad aangezien Wim 
voorzitter werd.  

 

• Goedkeuring vorig verslag : ok 
 

• Dagelijks bestuur : Invullen functies  
 
 

- Voorzitter : Wim Van de Weyer 
- Penningmeester : Sven Jacob 
- Secretaris : Jonas Mertens 
- Ondervoorzitter : Nog geen kandidaat daarvoor. Misschien iemand die er niet is.  

Bedoeling is samen de vergadering voor te bereiden. Even de koppen bij elkaar te 
steken,… 
Kandidaten mogen zich melden. Graag een vrouw ☺. 
 
Tegen september worden experten toegevoegd. Er zijn momenteel 5 kandidaturen. In 
de Peperbus komt nog een oproep voor experten in alle adviesraden.  

 
• Financieel  

 
De sportraad heeft een rekening bij KBC met oplopende vaste kosten.  Michel stelt voor om 
ergens een gratis rekening te nemen. De volmachten moeten ook nog worden overgedragen. 
Marc, Jo en Michel hebben deze nu op de KBC rekening.  
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• Statuten 
 
De statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad. Elke politieke partij mag nog een 
waarnemer (geen stem) sturen naar de vergadering. Wim stuurt een mail naar de verschillende 
voorzitters.  
 
 

• Stand van zaken dossiers:   

 

-    Sporthal stadspark 

 

Druk op de werf. Alle onderaannemers zijn tegelijk bezig. De opening zal eerder   
schuiven naar eind september. In september komen pas de elektriciteit aansluitingen 
van Fluvius tot stand. Het gebouw via een groep opstarten is niet aangewezen.  

 

Gebruikers : Guco basket verhuist naar de nieuwe sporthal. Smash volleybal blijft in 
de komeet. Badminton traint 1 keer in de Komeet, de andere keer stadspark. 
Tribune is een probleem. Bedrijf die de tribune levert heeft een grote bedrijfsbrand 
gehad. Ze hebben nu een achterstand van 2 maanden. Wellicht eind dit jaar of begin 
januari nog wel een tribune.  
 

 De Sporthal is al aardig gevuld. Nog geen effectieve wedstrijdkalenders bekend, maar 
de trainingsuren in de week zijn zo goed als volzet. De school gebruikt de sporthal 
tijdens de schooluren.  
 

Er wordt nog een procedure doorlopen om de uitbating van de cafetaria zeker op een 
correcte manier toe te wijzen. Deze procedure loopt af op 27/6. Naar verwachting zal 
Guco basket de uitbater van de cafetaria worden. 

 

-    Gymhal ’t Spui 

 

De werken zitten nog op schema. Voor de aankoop van een deel van de toestellen 
moeten er nog financiële afspraken gemaakt worden tussen stad en verenigingen.  

 

 De mobiliteit op de site is zeer belangrijk. Het is in de toekomst niet meer mogelijk 
om tot aan de zaal te rijden. Er komen heel wat extra gebruikers: 500 kinderen van 
de turnverenigingen + nog de kinderen van de danszalen. Er is ook onduidelijkheid 
over de kiss and ride zone, bovendien gaat deze in september niet klaar zijn.  
 

 De stad heeft een mobiliteitsplan voor de site klaar. Michel vraagt een plan op en 
communiceert met de plaatselijke verenigingen. 

 
Parking en wegeniswerken van de school moeten nog worden aangelegd, daar is nog 
geen aannemer voor aangesteld. De bestaande toiletten zijn tegen september terug 
te gebruiken.  
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     Wat met lokalen van Lyra op de Dungelhoeff site?  

 

     Wellicht worden de reuzen hierin ondergebracht. 

 

     De Zwemclub is op zoek naar een plek voor hun droogtrainingen. Mogelijk is het 
lokaal ook geschikt voor andere sportverenigingen (Boksclub) of organisaties 
(Crossfit). 

 

     De sportraad zou het jammer vinden als dit lokaal niet meer voor sport gebruikt kan 
worden. Eventueel een advies vanuit de nieuwe raad? De gebouwen zijn niet van de 
stad, maar van SOLAG. We nemen dit mee in het behoefte onderzoek. 

 

-    Hoge Velden: De procedure loopt verder. Het % nog te verwerven gronden wordt 
steeds kleiner. De gesprekken moeten ook worden opgestart met Lyra Lierse en 
Kempenzonen. Wie kan en wil investeren ?  

 

• Brainstorm werking sportraad: 
De stad zoekt naar meer participatie en wil zo verandering brengen in de werking van de 
adviesraden.  

 
  We houden met de RVB een brainstorm aan de hand van 2 sjablonen: Verwachtingen en     
ambities (de sjablonen zijn in bijlage toegevoegd aan het verslag). 

 
 
1. Verwachtingen: 
 
A. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de raadsleden? Enkel naar vergadering 
komen? Actief deelnemen in een werkgroep. Zelf mee organiseren?   
 
Eddy: Werd er vanuit de stad niet verwacht om een toonmoment te hebben van de raden?  
Cfr. toonmoment van de sportclubs. Zoiets als Lier 800? Dan moet ook daarrond een 
werkgroep worden gevormd. Toonmoment zou vanuit de clubs moeten gebeuren. Het lukt 
niet als dat enkel vanuit de sportdienst zou komen. Het zou ook tof zijn om mensen te 
kunnen betrekken die niet in de vereniging zitten. Bv joggers, wandelaars,… 

 
Vanuit de adviesraad moeten we er zijn voor de sport in het algemeen, en niet enkel voor je 
eigen vereniging of sporttak.  Moet het advies enkel naar de stad, of ook naar de andere 
clubs? Hoe de andere clubs betrekken in het verhaal? Wim wil graag eens de sportclubs 
bezoeken. Zijn er wel veel hé Wim ;). 

 
We behouden onze werking via een aantal werkgroepen, het dagelijks bestuur doet een 
voorstel voor de verschillende werkgroepen.  
 
 
B. Toegevoegde ambtenaren. Hebben hun kennis en hebben daardoor hun meerwaarde.  
Soms wel in een moeilijke rol. Als toegevoegde ambtenaar soms zowel medeauteur van een 
advies en diegene die een antwoord moet formuleren.    
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C. Verwachtingen stad 
Antwoorden en volgen van het advies. Zo niet,  een duidelijke en open communicatie over 
de redenen waarom een advies niet gevolgd wordt. Werd vanuit de gemeenteraad mee 
beslist dat een adviesraad daar recht op heeft.   
Neel: Er moet ook voldoende info zijn om een gedragen advies te kunnen formuleren.  
Taak voor de toegevoegde ambtenaar? Heeft ook niet altijd alle info.  
 
We missen wel wat procedures? Een toets vanuit sportraad bij alle belangrijke dossiers over 
sport is nodig (vergelijk het met een bouwdossier waar bv. ook altijd een watertoets in zit).   
 
D. 5 deskundigen 
 
Spontaan 5 aangeboden. Waarom nog langer wachten? Waarom mogen die nu al niet 
komen? Nog even wachten op de procedure via de stad. Dagelijks bestuur beslist over 
aanstelling. De deskundigen in de raad zijn volwaardig lid en stemmen mee.  
 
 
2. Scoor je ambitie 
 

Anders vergaderen: Bij een speciaal project een aparte vergadering doen en daarbij ook de 
gepaste deskundigen betrekken. Bv Ruimtelijke ordening.  
 

Diversiteit Is onze raad divers genoeg samengeteld ? Weinig kleur, meer vrouwen en 
jongeren ook eker welkom .  

 
Samenwerken: Bv.  met cultuur: De vorming i.v.m. het UBO register en wijziging van vzw-
wetgeving was een goed voorbeeld. De Powerpoint komt met het verslag mee.   
 
De vorming EHBO en AED  gaan we herhalen.  
 
Sociale media: Wat zetten wij erop vanuit clubs? Vooral info waar het brede publiek zelf mag 
deelnemen.   
 
 
• Erkenningsaanvraag : 

 
- Dream Team (bijlage) : Voldoen aan de voorwaarden  
- Biljartclub ’t Lammeke : Niet ok: Geen verzekering. Indien wel een verzekering, 

voldoen ze.  
 

• Maand van de sportclub 
 
Een warme oproep om met de club deel te nemen; De concrete info volgt nog. 
 

• Varia 
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• Wim: Installatie GECORO, eerst niet betrokken met sportraad maar na aandringen via 
Ivo hebben we samen met jeugd 1 plaatsje daarin. Werken veel met experten. Deze raad 
heeft veel zin in verandering. 
 

• Wim: Vergaderdata 2019-2020: Dinsdagen en woensdagen: 17/9, 19/11, 8/1, 11/3, 
26/5, 9/9, 10/11. 

 
• Wim: Project ruimtelijke ordening stond niet op de agenda. We volgen het zeker nog 

verder op. Ruimtelijke ordening kijkt naar sport om de bevraging te doen. Eerst nog even 
aftoetsen en dan gaan we aan de slag met onze bevraging. 
 

• Wim: Midzomernachtrun is  niet doorgegaan. Jammer, was altijd een geslaagde avond. 
Jo en Ludo willen eventueel graag een andere actie voor een goed doel op touw zetten.  
In augustus komen we een eerste keer samen.   
 

• Sven: Kunnen we binnen de subsidies de clubs een kwaliteitslabel toekennen? De 
sportraad kan initiatief nemen om dat uit te werken. Bv. Bronzen druppel, …  Is ook iets 
waar clubs mee naar buiten kunnen treden. Zo’n label geeft een impuls om het beter te 
doen. Tof idee, nemen we mee naar de werkgroep subsidies.   
 
In de meerjarenplanning zitten alle subsidies nu in 1 potje. De verdeling ervan kunnen 
we zelf herbekijken.   
 

• Sandra: wanneer komen de elektrische deuren in de Komeet: In augustus worden ze 
geplaatst. 
 

• Sandra:  Wanneer is nieuws over de vraag tot verhoging van vrijstelling voor het lenen 
van het stadsmateriaal? Ivo kijkt na of het voorzien is in de meerjarenplanning.  
 

• Evi: Nieuwe balie en automaten. De fine tuning is nog geen 100%, het nieuwe systeem  
werkt nog niet perfect. Beterschap in zicht. Binnenkort kan je ook online tickets kopen. 

 
• Frank: Verenigingenmarkt: 42 verenigingen – 9 sport. Kan altijd beter! Hoe meer volk, 

hoe meer vreugd. Het is naast een bron van inkomsten ook een toonmoment voor je 
club.  

 
• Dirk: graag stilaan afspraken maken voor de opening van de dans en gymhal.  

 
 
Volgende vergadering :  
 
Di 17 september. Waar? We proberen in sporthal stadspark.  
 
 


