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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST DE HAAN
Dossierverantwoordelijke: E. SOETAERT
1) Verslag

Verslag van de vergadering van de beheerraad van de gemeentelijke sportraad
De Haan op woensdag 20 februari 2013 om 12 u30 in de sporthal.
Aanwezig:

Schepen Rudy Claus, ondervoorzitter Tom Dermaut, Jan Berkers,
Norbert Maes, Luc Vermeire, Stijn Bulcke, Rony De Clerk,
sportfunctionaris Elie Soetaert en sportfunctionaris Thierry Van Rijswijck.

Nota: Beheers- & beleidsplan sportdienst
meerjarenplanning: Brainstorming.

I. Sportinfrastructuur
1. Volwaardige watersportinfrastructuur.
 watersportclub in De Haan-centrum (opening voorzien)?
 watersportclub te Wenduine (reeds bestaande containers)
 watersportclub Vosseslag?
dit om volwaardige strandfaciliteiten te kunnen uitbouwen
(oprichting waterschool Atheneum)
 Bijkomende openbare toiletten & douches op het strand.
 Jetski (eventueel t.h.v. zwarte Kiezel)
 insteekzone voor motorboot, zeilboot te Wenduine
 speeltoestellen op het strand (wegneembaar tijdens de winter)

2. Renovatie oude fitnesszaal
De oude fitnesszaal wordt danszaal, yoga, kinderyoga, gevechtssporten
(judomatten hebben we ter beschikking) de 2 kleedkamers omvormen tot
bergruimte (nieuwe sportvloer op bestaande laminaat leggen (cfr. nieuwe
fitnesszaal.

3. Aankoop Pier 10
Het Sportcomplex Pier 10 behouden en aan te kopen.
Dak te herstellen waar nodig.
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4. Sportcomplex te Wenduine
Bestaande voetbalveld Kerremelkpit + kleedkamers en voetbalkantine elimineren
alsook schutterspaviljoen St. Sebastiaan in het Park Prins Albert (pleinen liggen
zonevreemd).
een volledig nieuw complex aanleggen t.h.v. Brugse Steenweg nl.
 polyvalente zaal o.a. voor tafeltennis, jeugdzaal, fuifzaal, omnisportzaal;
 petanqueterreinen
 2 voetbalterreinen + kantine & kleedkamers

5. Verlichting Finse Piste (technische dienst)
Rond de sporthal is een Finse piste aangelegd die bestaat uit 2 rondes: een
grote en een kleine. Enkel het deel aan de Nieuwe Steenweg is verlicht via
OV-verlichting.
De Finse piste wordt vooral gebruikt tijdens de winterperiode.
We kunnen het circuit van de Finse piste opdelen in 3 fasen:
a. ten noorden: achterkant langsheen de Kievitenlaan: hier is helemaal geen
verlichting;
b. ten westen: langsheen de Lindenlaan: onvoldoende verlichting;
c. ten zuiden: langsheen de Nieuwe Steenweg
De Provincie kan € 5.000,00 subsidiëren voor innovatieve projecten op het
gebied van milieuhinderreductie.
Kostprijs 1ste fase: € 27.911,74.
Indien niet haalbaar: andere oplossing zoek via eigen aanleg door technische
dienst!

6. Omheiningen
 rond voetbalterrein 1 een omheining plaatsen zodat de toeschouwers, spelers,
niet zomaar op het terrein kunnen.
 tennisnetten rond tennisterreinen gelegen in het Sport- & Recreatiecentrum
Haneveld (zonder reclame).

7. Skateterrein.
Herstellingen skatetoestellen.
8. Aanpassingswerken Rotonde Wenduine (3 fasen).
o.a. basketbalveld + / vaste constructie podium, luifel en bergruimte voorzien
start Rotonde: september 2014.

9. Verlichting
 verlichting van voetbal IV voorzien;
 bijkomende verlichting tennisterreinen TC De Polderblomme
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10. Rugbyterrein
Wegens het succes van de sporttak rugby en de vele leden te De Haan –
Wenduine opteren we om voetbalterrein IV om te bouwen tot rugbyterrein.
De nodige infrastructuur voorzien o.a., palen, doelen, belijning, verlichting

11. Aanleggen van een kunstgrasterrein.
Indien het voetbalgterrein IV een rugbyplein wordt zullen de andere
voetbalterreinen overbelast worden zeker in de winterperiode.
We wensen een kunstgrasveld aan te leggen op terrein II, zodat de
bespeelbaarheid van de velden vergroot.

II. Andere Locatie
 Recreatiecentrum Torrekin verkopen wegens geen uitbreidingsmogelijkheden.
Kleedkamers tekort
 Optimaliseren en vernieuwen van de bestaande buitensportveldjes.

III. Vorming voor personeel
 Vorming aanbieden voor het personeel is noodzaak. Nu enkel op eigen
initiatief.
 Regelmatig EHBO cursus voor redders en zaalverantwoordelijken.
 Cursus AED (defibrillator)

IV. Communicatiedienst






- interne communicatie
- externe communicatie
volwaardige website die steeds aangepast wordt
informatieblad in een nieuw kleedje (slechts 4 nummers per jaar)
persartikels (zelf door te sturen!)
digitale borden

V. Sportpromotie
 impulssubsidie: clubs blijven belonen voor diegenen die werken met jeugdtrainers
en gekwalificeerde trainers.
 sportpromotieweekend op 4 & 5 mei 2013 tijdens officiële opening sporthal met
sportproeven voor gemeentepersoneel + barbecue (ieder jaar herhalen).
 doelgroep senioren: activiteiten verder uitbouwen en vernieuwen.
 sport overdag: sport aanbieden tijdens de dag via lesgevers en sportclubs.
Een kleine bijdrage vragen per beurt aan de deelnemers.
(mogelijkheid van 10 beurtenkaart).
 strandanimatie verder uitbouwen.
 samenwerking met scholen en clubs behouden en op dezelfde wijze verder zetten
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P.S. - alle items worden afzonderlijk aan de sportraad voorgelegd bij goedkeuring door
het managementteam
- kostenraming, momenteel moeilijk op te maken gezien de vele grote
infrastructuurwerken op lange termijn (2013 – 2019).

Volgende vergadering Sportraad
woensdag 27 maart om 14u30 in de sporthal.

E. Soetaert
Sportfunctionaris

