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SPORTRAAD 
 

 
Zitting van 22 november 2021 

Aanwezig: 
Pieter Pauwels voorzitter De verenigde sportvrienden 
Francine Bols lid seniorengym 
Nelly Verhoeven lid Turnkring ritmica  
Willy Vanden Brande lid TCB 
Geoffrey Dumoulin lid Kyon 
Carine Maes lid Gold Star 
Stefaan Dewinter lid KFC Hever  
Pierre Methot lid Judo 
Mich Vanrusselt lid Vrienden van Mich 
Maarten Peeters lid Bulldogs 
Laurens Van Horenbeek lid Bulldogs 
Wilfried Vande Wielen lid The Fonzies 
Katrien Thyssens  Yoga Boortmeerbeek 
Steven Philips 
Denis Bosny bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Griet Janssens secretaris administratie 
 
Verontschuldig: Willy Valenberghs, Maurits Pauwels, Theo Bonnarens, Juul Beullens, Paul Selleslagh 
 
 

 
 

1. Visie sporthal 
 

Buldogs Boortmeerbeek stelde deze vraag: Als agendapunten hebben wij de korte en lange 
termijnvisie van de sporthal en of er nu in Hever een sporthal bijkomt. 
 
Schepen van sport, Denis Bosny antwoorde op deze vraag: 
Er gaan veel geruchten rond in verband met een extra sporthal maar er komt geen extra 
sporthal. We gaan de volgende 2 jaar aan de slag met de eigen sporthal. 

 Asbestplaten aan de gevel na de studie 

 Sportvloer, tijdens de periode wanneer de sporthal gesloten zal zijn 

 Verlichting Finse piste 

 Uitbreidingen van het terrein rond de sporthal, links naast de sporthal of achter het 
voetbalveld. 

 
Maarten vraagt of er een uitbreiding komt van de sporthal, maar Denis geeft aan dat dat niet 
op de planning staat. 
 

 
2. Subsidies 2020-2021 

Zoals iedereen jaar kunnen clubs een dossier indienen om te genieten van gemeentelijke 
subsidies.  
De subsidies voor dit jaar worden toegekend op basis van de gegevens van het werkingsjaar 1 
juli 2020 tot en met 30 juni 2021.  
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Er ontbreken hier en daar nog wat gegevens waardoor de volledige berekening nog niet 
gemaakt is. Dit zal in de loop van november/december afgewerkt worden en gecommuniceerd 
worden naar al de clubs. 
 

  
3. Programma 2022 

 
Het programma van 2022 wordt overlopen: 
 

 Gedichtendag donderdag 27 januari 2022 

 Tiener traject:  een woensdag per maand in een andere gemeente van de regio:  

o Eerste activiteit: curlen voor tieners: 09/02/2022 van 14.00 - 16.00 in Zemst voor 12-

18 jarigen  

 Regionale kleutersportnamiddag: woensdag 23 februari 2022 in Haacht   

 Regionale watergewenning kleuters: 28/2-4/3 en 4-8/4 telkens van 9u-11u te  Tremelo voor 

2-5 jarigen  

 Regionale zweminitiaties senioren (55+): 4/3- 20/5 en 7/10-16/12 telkens van 12.15u-13.15u 

te Tremelo 

 Inschrijvingen vakantiewerking paasvakantie: maandag 7 maart 2022 vanaf 18 uur 

 Herdenking XX Transport 10/04/2022 
 Paasvakantie 4 april 2022 tot 17 april 2022 

o 4-8 april: 

 Sportweek 6-12 jarigen (max 130 kinderen) 

 Creatief, sport en spel 4-5 jarigen (max 70 kinderen) 

o 11-15 april:  

 Sportweek 12-16 jarigen (max 60 kinderen) 

 Themaweek 6 tot 12 jarigen? (max 70 kinderen) 

 Begin to run: start dinsdag 19 april 2022 tot dinsdag 21 juni 2022. 

 Buitenspeeldag woensdag 20 april 2022 (sporthal) 

 Inschrijvingen vakantiewerking zomervakantie: maandag 25 april 2022 vanaf 18 uur 

 Regionale sporteldag Ardennen : 12 mei 2022 in Durbuy 

 Kijk ik fiets: 14 mei 2022 van 10-12u aan de sporthal  

 Turnfeest Happy Spirit zaterdag 28 mei 2022 (sporthal) 

 Huldiging sport- en cultuurlaureaten dinsdag 31 mei 2022 (sporthal) 

 Seniorenfeest vrijdag 3 juni 2022 (sporthal) 

 Kermis Boortmeerbeek 04/06 – 06/06/2022 

 Jaarmarkt Boortmeerbeek 6 juni 2022 

 Kermis Hever 18/06 tot 20/06/2022 

 Seniorenuitstap donderdag 16 juni 2022 

 Vakantiewerking 

o 4-8 juli:  

 Sportweek 6-12 jarigen  

 Creatief, sport en spel 4-5 jarigen  

o 11-15 juli: 

 Sportweek 6-12 jarigen  

 Creatief, sport en spel 4-5 jarigen  

o 1-5 augustus: 

 Sportweek 12-16 jarigen  
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 Themaweek 6-12 jarigen 

o Di 16-20 augustus: 

 Sportweek 6-12 jarigen  

 Creatief, sport en spel 4-5 jarigen  

o 22-26 augustus: 

 Themaweek 6-12 jarigen 

 

 Rommelmarkt Maandag 15 augustus 2022 

 Slag van Schiplaken 21 augustus 2022 

 Petanquetoernooi ????? augustus 2022? 

 Regionale springkastelenfestival outdoor: 31 augustus 2022 te Tremelo  

 Triatlon zaterdag 10 september 2022? 

 Plantjesweekend 16/09 tot 18 september 2022 

 Impanis zaterdag 17 september 2022 

 Herfstjogging zondag 18 september 2022 

 2de kermis Boortmeerbeek 24/25 & 26 september 2022 

 Scholenveldloop: nog niet gekend? 

 Sporteldagen aan zee: 15 en 16 september 2022 

 Boortmeerbeek Feest: datum nog niet gekend? Voorstellen? Begin september/oktober in 

combinatie met Boortmeerbeek zingt? 

 Dag van de jeugdbeweging vrijdag 21 oktober 2022 

 Kleutersportnamiddag: 23 november 2022 te Zemst 

 Sinterklaasmarkt donderdag 1 december 2022 

 Kerstmarkt vrijdag 16 december 2022 

 Eindejaarsspring 28 – 29 december 2022 

Voorstel om gezinszwemmen niet meer te organiseren. Met de regio wordt reeds watergewenning 

aangeboden voor kleuters en zwemlessen worden best georganiseerd in een zwemclub. 

 

4. Mededelingen en varia 
 

 Boortmeerbeek beweegt! 

1. 10 000 stappen campagne LOGO – Boortmeerbeek beweegt! 

 
De gemeente Boortmeerbeek tekende in op het project rond 10 000 stappen. Via dit project 
konden we wat materialen aankopen. Als we voor 1000 EUR materialen aankochten, krijgen 
we 500 EUR terug gestort. 
 
De deurmatten/bordjes aan de straten/bordjes aan gebouwen/spandoeken werden 
gepersonaliseerd met overal op ‘Boortmeerbeek beweegt!’ 
 
 
o 6 spandoeken voor de 3 deelgemeentes want de doeken zijn niet langs 2 kanten bedrukt. 

Logo met ‘Boortmeerbeek beweegt’ op het spandoek. 
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o Matten/stickers voor in de eigen gebouwen  

o Standaardquotes: 

  ‘TE’ is nooit goed behalve te voet. Want elke stap telt. 

 Een bezoek is gezond, zeker als je te voet komt. Want elke stap telt. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Een mal voor op de grond te markeren: 

 
o Stap eens een halte vroeger af - want elke stap telt  

o Ontdek vanaf hier onze mooie gemeente te voet - want elke stap telt 

Dit zijn geen krijtsjablonen maar verfsjablonen. Verf moet de gemeente zelf nog voorzien.  
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o Bordjes aan de verschillende scholen van Boortmeerbeek en aan de verschillende 

gebouwen van de gemeente: 

o Te voet of met de fiets naar school? Goed bezig! (voor de scholen) 

o Te voet of met de fiets? Goed bezig (gebouwen gemeente: 

cultuurhuis/sporthal/gemeentehuis/OCMW/Bib) 

 
o Bordjes om de lengte van volgende straten aan te duiden:: 

o Blokstraat 
o Aarschotsebaan 
o Broekstraat 
o Guido Gezellestraat 
o Weerstandsstraat 
o Gottendijsdreef 
o Ravesteinstraat 
o Beringstraat 
o Ganzenpad Boortmeerbeek 
o Looikesstraat 
o Slagveldweg 
o Goorstraat 
o Lisdoddeweg 

 

 
Deze straten liggen volledig in de gemeente Boortmeerbeek. Anders stoppen het aantal stappen 
precies op de grens van de gemeente en dat is onduidelijk.  
 

2. De beweegroute aan de sporthal werd reeds vorig jaar geïnstalleerd. 
De start bevindt zich op de parking. Je vindt er bordjes met eenvoudige en moeilijkere oefeningen om 
je uithoudingsvermogen, evenwicht en kracht te trainen langs een route van 720 meter. 
 

 
 

De oefeningen zijn makkelijk en leuk. Voor jong en oud! Bovendien kan je ze uitvoeren op je eigen 

niveau en heb je geen sportkledij nodig.  
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3. Looproutes: 
De dienst vrije tijd is al een tijdje bezig met het ontwikkelen van looproutes (langs het broek en 
streepjesdreef). Deze looproutes werden ontwikkeld in samenwerking met Icarus, wandelclub 
Tornado en Sport Vlaanderen, waarvoor dank! 
 
Startplaats: gemeentehuis. We moesten aan 60% onverharde wegen geraken om bordjes te ontvangen 
van Sport Vlaanderen. Bij een eerste poging met routes, kwamen we niet aan het vooropgestelde 
percentage onverharde wegen. 
 
We zijn nog aan het wachten op de goedkeuring van de gemeente Haacht om de looproutes 

definitief te maken. De goedkeuring van Bonheiden hebben we al. De bedoeling is om dit jaar de 

bordjes bij Sport Vlaanderen aan te vragen van zodra we de goedkeuring hebben van Haacht. 

Hier is een link van de routes: 
  
 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=nl&ll=50.9872559784352%2C4.589604851434266
&z=15&mid=1QmatN7l6jDlLl8NmvOjX3W2JCZtUG9Ai 
 
Looproute 1: groen: 4,5 km 
Looproute 2: blauw: 7,5 km 
Looproute 3: rood: 9,3 km 
 

 Zijn er speciale maatregelen voor de sporthal:  
 

o De gemeente volgt de richtlijnen van de federale overheid: 
Voor gebruikers van de sporthal zijn met het oog op de inperking van de COVID-pandemie met 
ingang van 22 november 2021 volgende maatregelen van toepassing: 
• Zodra men de sporthal betreedt, moet iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar een mondmasker 

dragen. 
• Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen en kleedkamers 

(behalve in de douche). 
• Voor trainers is het dragen van een mondmasker verplicht. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fviewer%3Fhl%3Dnl%26ll%3D50.9872559784352%252C4.589604851434266%26z%3D15%26mid%3D1QmatN7l6jDlLl8NmvOjX3W2JCZtUG9Ai&data=04%7C01%7CEthel.VandenWijngaert%40bonheiden.be%7Cba888d5eff0e464a328708d99ab81e77%7Cb1479bdedf6b4f65aeaae51414ee90a5%7C0%7C0%7C637710937860782323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=WbavnChWiG0g3MdaIFDxaWvn9kjyVQUr0onHocbb2NE%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F0%2Fviewer%3Fhl%3Dnl%26ll%3D50.9872559784352%252C4.589604851434266%26z%3D15%26mid%3D1QmatN7l6jDlLl8NmvOjX3W2JCZtUG9Ai&data=04%7C01%7CEthel.VandenWijngaert%40bonheiden.be%7Cba888d5eff0e464a328708d99ab81e77%7Cb1479bdedf6b4f65aeaae51414ee90a5%7C0%7C0%7C637710937860782323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=WbavnChWiG0g3MdaIFDxaWvn9kjyVQUr0onHocbb2NE%3D&reserved=0
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• Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. 
• Tijdens het sporten hoeft men geen mondmasker te dragen. 
• Indien meer dan 50 personen aanwezig zijn (outdoor = 100 personen), is een Covid Safe Ticket 

verplicht. De sporthalmedewerker zal hiervoor de verantwoordelijke van de club die gebruik 
maakt van de sporthal aanspreken en hem wijzen op de verplichting om na te gaan of alle 
deelnemers/toeschouwers in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. Indien er meerdere 
verenigingen tegelijk actief zijn, spreekt de sporthalmedewerker hiervoor de verantwoordelijke 
van elke vereniging afzonderlijk aan. Iemand die geen Covid Safe Ticket kan voorleggen, zal 
gevraagd worden de sporthal te verlaten. 

 
art. 2 
Wat betreft de organisatie van de turnlessen voor scholen geldt vanaf 24 november 2021 volgende 
regeling: 
• Maximum twee klassen tegelijk kunnen gebruik maken van de sporthal. De gemeentelijke 

sportdienst staat in voor het opmaken van de planning. 
• De kleedkamers kunnen niet worden gebruikt, zodat kinderen zich in de school moeten 

omkleden. 
• Elke school gebruikt een ander ingang (via nooddeuren): 

• School 1: gaat langs de eerste nooddeur binnen en blijft op de eerste helft van de sporthal. 
School 1 mag het sanitair gebruiken aan de ingang. Kinderen worden aangespoord het 
sanitair in de school te gebruiken vooraleer naar de sporthal te vertrekken. 
• School 2: gaat langs de tweede nooddeur binnen en blijft op het achterste gedeelte van de 
sporthal. School 2 mag het sanitair gebruiken van de kleedkamers buiten. Kinderen worden 
aangespoord het sanitair in de school te gebruiken vooraleer naar de sporthal te vertrekken. 

• De nooddeuren blijven open staan zodat een maximale ventilatie wordt bereikt. 
• De schermen in het midden van de grote zaal worden geplaatst door het sporthalpersoneel zodat 

geen contact mogelijk is tussen de verschillende groepen. 
 
art. 3 
Indien om medische of andere redenen het dragen van een mondmasker niet mogelijk is, is het 
gebruik van een gelaatsscherm verplicht. 
 
art. 4 
De verplichting tot het dragen van een mondmasker of gelaatsscherm is niet van toepassing op 
kinderen jonger dan 10 jaar. 
 
art. 5 
Inbreuken worden beboet met een GAS-boete van 250,00 EUR per inbreuk. 
 
art. 6 
Dit besluit zal bekend worden gemaakt via de gemeentelijke informatiekanalen (website, 
nieuwsbrief, facebook,...). 

 
 

 CO2 meters:  Maarten vraagt of er normaal geen CO2 meters moeten hangen in de 
kleedkamers: deze zijn er al, alleen hangen ze nog niet op. Deze worden zo snel mogelijk 
opgehangen. 

 
Volgende vergadering wordt gepland op maandag  31 januari 2022 om 20 uur, hopelijk in het 
gemeentehuis van Boortmeerbeek. 
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Pieter Pauwels 
Voorzitter 

Denis Bosny 
Bevoegde schepen 

Karin Derua 
Burgemeester 

  

 
 

 
 
 
   

  

         

         

         

         


