THEMA SPORT
KRACHTLIJNEN
1.

We verruimen bewegen en sporten in de buurt en werkendrempels weg. We creëren hiertoe
een grote betrokkenheid van diverse wijkpartners en bewoners.
 We willen onze buurtsporthallen maximaal openstellen voor buurtbeheer en bouwen de
buurtsporthallen in diverse wijken verder uit (Rabot, Nieuw Gent en Muide-Meulestede
zijn prioritair).
 We installeren ‘outdoor’ sportinfrastructuur in de buurten in samenspraak met de lokale
bewoners.
 We breiden de ‘Buffalo League1) uit naar andere sporten. Dit initiatief van Voetbal in de
Stad, brengt kinderen, jongeren en ouders uit kwetsbare groepen in verschillende Gentse
buurten samen rond sport, spel en buurtgericht engagement.

2.

We willen sportinfrastructuur in het centrum en de deelgemeenten vernieuwen en uitbreiden
en meer gedeeld gebruik mogelijk maken. We stellen daarvoor een sportinfrastructuurplan op.
We hebben hierbij oog voor de ruime diversiteit aan sporten en sociaal-sportieve praktijken.
 Voor voetbal vertrekken we van de uitgebreide analyse in het masterplan Voetbal. We
maken voor andere sportdisciplines een gelijkaardige analyse en brengen de behoeftes in
kaart. Hierbij gaat specifieke aandacht naar de deelgemeenten.
 Huursubsidies worden blijvend ingezet als ondersteuningsinstrument en worden prioritair
aangewend voor clubs die een jeugdwerking hebben.
 Er wordt een kader voor investeringssubsidies uitgewerkt.
 Het recreatiedomein Blaarmeersen wordt heropgewaardeerd als beweeg-, sport en
recreatiedomein voor alle Gentenaars. Hiertoe wordt een masterplan opgemaakt in
samenspraak met de diverse gebruikers.
 Gratis blijft de regel voor sporten van/in jeugdverenigingen.
 We stellen grote sportinfrastructuur van scholen (sporthallen, terreinen) maximaal open
voor gebruik door derden.

3.

We willen bestaande sporthallen en zwembaden ecologisch verduurzamen en versnellen
daarbij grondige renovaties.

4.

We zetten het beleid voort met het oog op het creëren van ‘open’ sportclubs. We streven naar
nog betere omkadering om groeikansen te geven aan bestaande clubs en om nieuwe clubs te
zien ontstaan.
 We organiseren opleidingen voor trainers van diverse sportdisciplines om de kwaliteit van
de omkadering van clubs te versterken.
 Via de gerichte inzet van sportcoördinatoren willen we de kwaliteit van de werking van
Gentse sportverenigingen opkrikken op het vlak van beleid, sociaalpedagogische aanpak,
diversiteit en organisatie (sporttak-overschrijdend)
 Ouderparticipatie en een dynamische bestuur vormen belangrijke speerpunten in de
clubwerkingen.

1

Buffalo League is een buurtsportproject van de KAA Gent Foundation waarbij de verbindende kracht van KAA Gent wordt
ingezet om kwetsbare kinderen en jongeren van de wijk Nieuw Gent te versterken en naar het reguliere vrijetijdsaanbod toe te
leiden.
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Sociaal-sportieve praktijken die sociale en sportieve doeleinden combineren, krijgen
aandacht in het ruimere ondersteuningsbeleid.

5.

We werken aan een ethische en veilige sportomgeving voor elke sporter in elke Gentse
sportclub. We stimuleren een ethisch sportklimaat, waarbij ethische principes bewust(er) in
het beleid, de doelstellingen en de werking van de sportsector worden opgenomen, en de
positieve waarden van de sport worden uitgedragen. Ethisch sporten kadert rond drie pijlers:
individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale
integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie). Het belang van het kind en de jongere verdient
binnen deze pijlers onze bijzondere aandacht.

6.

We creëren extra ruimte voor urban sports zoals skaten, parcours, hip-hop, boksen,…. En we
willen sportinitiatieven die groeien vanuit zelforganisaties en sociaal-sportieve praktijken
ondersteunen.
 We passen de erkenningsreglementen aan om te zorgen dat deze sporten ook erkend
kunnen worden.
 We passen de ondersteuningsreglementen aan om ook deze sporten actief te kunnen
steunen.
 We gaan in dialoog met initiatiefnemers om infrastructurele behoeften in kaart te brengen
en bouwen de logistieke steun uit.
 Naast het grote nieuwe outdoor skatepark aan de Blaarmeersen voorzien we daarenboven
een indoorpark. We onderzoeken de noden aan bijkomende infrastructuur voor
skate/bmx/rollers/… in andere delen van de stad.

7.

Samenwerking van buurtsport tot topsport.
We willen elk talent laten tellen, niet alleen in het voetbal maar ook bij andere
sportdisciplines. Daarom is samenwerking tussen profclubs en jeugdclubs cruciaal bij
bijvoorbeeld basket en volleybal. Het gezamenlijk opnemen van een ‘community’ werking
tussen Stad en profclubs willen we naast voetbal ook bij andere sporten realiseren. We zetten
daarbij prioritair in op volleybal en basketbal.

8.

Sportevenementen dragen bij tot het globale sportklimaat in de stad.
De stadslopen brengen heel wat Gentenaars letterlijk en figuurlijk in beweging. Andere grote
sportevenementen kunnen dat net zo goed doen. Ze dragen bij tot het sportieve klimaat en
enthousiasme in de stad. Daarom organiseren we zélf sportevenementen, maar kunnen ook
evenementen aangetrokken worden als ze de identiteit van de stad versterken. Gent is met de
Zesdaagse en de wielerpiste Eddy Merckx ook een echte fiets- en wielerstad.

9.

We willen de start van de omloop het Nieuwsblad in Gent behouden en streven er naar om de
klassieker Gent-Wevelgem opnieuw in Gent te laten starten.

10.

Gent wordt dé Vlaamse G-sport stad.
Iedereen moet kunnen sporten ook personen met een handicap. Daarom maken we ons
sportaanbod en de sportinfrastructuur maximaal toegankelijk en moedigen we clubs aan om te
investeren in een G-sport werking.
 Sportclubs kunnen blijvend rekenen op de inhoudelijke ondersteuning van de Stad voor
het uitbouwen van een G-sportwerking.
 We willen via incentives/stimulansen meer clubs overtuigen om ermee te starten.
 De samenwerking met het bijzonder onderwijs op vlak van sporten en bewegen wordt
versterkt.

11.

We zijn ervan overtuigd dat samen sporten veel extra-sportief potentieel in zich draagt. Naast
de positieve effecten van regelmatig bewegen op de fysieke en mentale gezondheid, kan
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samen sporten bijdragen tot het versterken van het sociaal weefsel en de persoonlijke
ontwikkeling van jongeren. Sport vormt ook een belangrijke hefboom om te werken aan
maatschappelijke doelstellingen. Om die hefboom ten volle te benutten krijgt het werken rond
brede diversiteit een prominente plaats binnen ons Gents sportbeleid.
 We verhogen de holebitoegankelijkheid van clubs via sensibiliserende acties en
campagnes.
 We verhogen de diverse instroom bij de sportkampen door in samenwerking met scholen
en het jeugdwelzijnswerk de diversiteit te realiseren.
 We verruimen de trajecten voor co-lesgevers om meer diversiteit binnen de sportlesgevers
te realiseren.
 We moedigen zoveel mogelijk sportclubs en -verenigingen aan om met de Uit-pas te
werken.
 Sportreglementen van de Stad Gent worden gescreend op drempels die het sporten
bemoeilijken. Het reglement van inwendige orde van stedelijke zwembaden wordt herzien
wat betreft kledingvoorschriften waarbij enkel de voorwaarden veiligheid en hygiëne
gelden.
 Er worden initiatieven opgezet en ondersteund om meisjes meer aan het sporten krijgen
via o.a. rolmodellen.
 We breiden het sport- en beweegaanbod voor senioren uit.
 We verhogen inspraak in het sportbeleid via diverse platformen.
12.

De internationale talenten die Gent rijk is willen we specifiek steunen en extra kansen geven.
We denken aan de oprichting van een topsportfonds dat de deelname aan internationale
competities mogelijk moet maken voor toptalent met onvoldoende financiële mogelijkheden.
Tegelijk willen we onze internationale toppers nog meer als ambassadeurs en promotors van
sporten en bewegen inzetten.

13.

We verhogen inspraak in sportbeleid via diverse platformen.

Pagina 3

