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Verslag Participatiemoment sport
Maandag 4 november 2013
Bestuursleden:
Aanwezig: Ronny Vandekerckhove, Monique Degimbe, Kathy Terriere, Julie Saubain, Clark Aerbeydt, Ronny
Dejonghe, Peter Broucke, Benny Dezeure, Schepen A. Woestijn, Marleen Decordier (sportfunctionaris)
Verloop vergadering:
 Toelichting van Schepen Ann Woestijn omtrent het meerjarenplan
 Overlopen, door schepen Ann Woestijn, van de verschillende initiatieven die op sportvlak zullen
genomen worden
 De aanwezigen worden gevraagd suggesties te geven omtrent de verschillende initiatieven die in de
toekomst zouden genomen worden.
o De sportraad gaat akkoord met de voorgestelde initiatieven
o Er is vraag naar extra en mooiere ruimte voor de Pannevissers.
o Probleem is dat volgende clubs op dit ogenblik de loodsen gebruiken: Pannevissers,
Pannebakkers, Reddingsdiensten, Zeilwagenclub en surfschool.
o Verschillende stelden voor om de reddingsdiensten te herlokaliseren naar de loods in
Adinkerke. De schepen liet weten dat dit niet haalbaar is tijdens de zomermaanden. De
reddingsdiensten dienen in de zomer op het strand beschikbaar te zijn.
o Men stelt voor om op het strand een verplaatsbare loods (net zoals een grote verrolbare
strandcabine) of container te plaatsen.
o Clark liet weten dat dit niet echt diefstalbestendig is.
o Men vraagt met aandrang om iets te doen met de indoorpetanque. Er is volgens de sportraad
veel vraag naar indoorpetanque. Men vindt dat de gemeente hier achterop hinkt in vergelijking
met de andere gemeenten. Er wordt voorgesteld om een lokaal te voorzien onder de
vernieuwde parking van de nieuwe sporthal. Er wordt ook voorgesteld om de bestaande
gehuurde accommodatie van Panneboltje te subsidiëren. Deze accommodatie wordt volledig
gehuurd door de club zelf, wat een grote financiële last is voor de club. Men vraagt aan de
gemeente of er daar niet mee in kan geïnvesteerd worden, op die manier moet de gemeente
geen eigen accommodatie voorzien.
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o Er wordt ook gevraagd om op het strand een weerstation te voorzien voor de Pannevissers en
andere strandsporters.
Het volgend overleg is gepland voor donderdag 21 november 2013 om 19u30 in de raadzaal tijdens een
open bestuursvergadering van de sportraad.
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