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Verslag 

 
 toelichting meerjarenplanning 2020-2025 

Tijdens de zitting van 18 juni 2018 werd een toelichting over het meerjarenplan aan de sportraad 

gegeven. Nadien zou nog een nieuwe toelichting volgen in september of oktober. 

Ondertussen werden alle memoranda/speerpunten/adviezen/… van de adviesraden en werkgroepen 

verwerkt en wordt een  strategische nota ontwikkeld, waarin alle doelstellingen, actieplannen en acties 

van het meerjarenplan bepaald worden.  

Om de nota te finaliseren, wil het beleid opnieuw een beroep doen op de adviesraden en 

werkgroepen, om ook hier hun kennis en ervaring aan te wenden.  

Omdat het moeilijk wordt om opnieuw langs te gaan bij alle adviesraden en werkgroepen afzonderlijk, 

wordt één gezamenlijke toelichting op dinsdag 15 oktober om 19.00 uur in de grote zaal van de Stille 

Meers. 

Daarna zal elke adviesraad/werkgroep 10 dagen de tijd krijgen om hun feedback te formuleren. Die 

feedback wordt verwacht tegen uiterlijk op vrijdag 25 oktober.  

Volgende advies wordt door de sportraad bezorgd:  

 

Meerjarenplanning 2020-2025 

 

Advies sportraad Middelkerke 

 

Aanwezige leden: Bart Bouton, Roger Herremans, Diane Delacauw, Josiane Keirsebilck, Phaedra 
Vanhooren, Wilfried Brouckaert 
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2.4.2.1Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor 
allerhande sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.  

ADVIES:  

- Aangezien het ‘optimaliseren’ niet concreet in acties te kennen gegeven werd is het moeilijk 
om advies te verlenen. Uiteraard wordt er verwacht dat het evenementenpark geoptimaliseerd 
zal worden maar hoe, en voor welke doelgroepen? 
 
Als advies verwijzen de leden naar de vermelding in hun memorandum wat er als recreatief 
sportaanbod aanwezig moet zijn: 
 
* een multifunctioneel sportveld 
* kliminfrastructuur (in de polyvalente hal of buiten) 
* de watervoorziening (wadi) : ook hier een interactieve activiteit voorzien 
* urbansports 
* mogelijkheid om de doorgang van de mountainbikeroute daar te behouden, aangepast aan 
de aanleg van het park   

 

2.4.2.2 Opwaardering van de sportinfrastructuur.  

ADVIES: 

- Het opwaarderen van de sportinfrastructuur is een blijvend proces waarbij jaarlijks prioriteiten 
moeten gelegd worden. Ook hier werden geen concrete acties vermeld. Dus terug dezelfde 
opmerking: “hoe en onder welke vorm zal de sportinfrastructuur een opwaardering krijgen en 
over welke sportinfrastructuur gaat dit? 
 
Als advies verwijzen de leden naar de vermelding in hun memorandum: 
 
* opwaardering van De Barloke (Leffinge): aanpak van de betonvloer door een volwaardige 
sportvloer aan te leggen en bijgevolg deze zaal ook voor alle sporten ter beschikking te 
stellen. Momenteel wordt deze zaal alleen gebruikt voor zaalvoetbal. 
* opwaardering van De Barloke: door het voorzien van meerdere kleedkamers. Momenteel 
zijn er slechts 4 kleedkamers met als gevolg dat ploegen die tegen elkaar spelen zich in 
dezelfde kleedkamer moeten omkleden en douchen. 
* opwaarderen van de bestaande sporthallen door ze te homologeren voor de competities 
waarvoor ze grotendeels gebruikt worden 
* opwaarderen van de sporthallen op vlak van optimale  bezetting door de organisatie van 
evenementen te voorzien in een alternatieve evenementenhal of –zaal. Momenteel kunnen 
heel wat trainingen en competities  er niet plaats vinden wegens de organisatie van 
evenementen. Steeds meer evenementen en steeds groter wordende evenementen vinden 
plaats in de sporthallen, waardoor de sportclubs steeds meer trainingen en competities 
moeten verleggen van locaties of zelfs schrappen. 
- er is nood aan een duidelijke visie omtrent de voetbalaccommodaties. Nu de terreinen in 
Middelkerke door de bouw van het nieuwe zwembad verdwijnen is er geen uitvalbasis meer 
voor de clubs uit Westende en Leffinge. Aan de oostkant (Leffinge, Slijpe) zijn er 3 
voetbalvelden en aan de westkant (Westende –Lombardsijde) zijn er slechts 2 voetbalvelden. 
Ondanks het kunstgrasveld in Westende is er nog een tekort aan speelruimte 
- opwaardering van de Norbert Dedeckere mountainbikeroute.: steeds meer mountainbikers 
lijken de weg te vinden naar deze aantrekkelijke route. Het huidig parcours loopt hier en daar 
door natuurgebieden en is 30 km lang. Om de aantrekkingskracht te behouden lijkt het ons 
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interessant om uitbreidingsmogelijkheden richting hinterland te onderzoeken. 
- opwaardering van de surfclub De Kwinte (nood aan meer ruimte en berging) en uitbreiding 
van deze watersportzone. 

 

1.1.1 Verhogen van de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzones / 1.1.4: 
herzien van strandzones tegen eind 2020” 

ADVIES: 
 

- Tijdens de maanden juli en augustus is er een aanbod onder de naam ‘Sport aan zee’. 
Momenteel is er 1 centraal sportstrand maar dit zou ruimer moeten:  
* op verschillende locaties in Middelkerke en Westende zouden er volleybalnetten moeten 
voorzien worden zodat de badgasten recreatief beachvolley kunnen spelen 
* deze tijdelijke vaste constructies op de verschillende strandzones ruimer voorzien dan juli en 
augustus maar van mei tot eind september  

 

2.1.1 Middelkerke voert een actief beleid inzake burgerparticipatie/ 2.1.1.1 De 
gemeente heeft een duidelijke regeling voor de organisatie van adviesraden, 
werkgroepen, … opgenomen in een participatiereglement tegen eind 2020. 

 

ADVIES: 

- De samenstelling van de sportraad moet blijven bestaan en met een samenstelling zoals 
voorzien in de statuten van de sportraad, dit zodat er een goeie representatie van alle 
sportverenigingen aanwezig is. 

- Opstarten van  samenwerking/coördinatie/overleg met andere raden en diensten (jeugd, 
senioren, toegankelijkheid, scholengemeenschap…) om sport over alle disciplines heen een 
breder draagvlak te geven en een maximaal aantal Middelkerkenaren aan het sporten te 
krijgen 

 

 

BESLUIT 

 

Tot slot wens de sportraad het gemeentebestuur bedanken voor het initiatief op dinsdag 15 
oktober maar de aanwezige leden hadden er zich iets anders van voorgesteld. 
De prestentatie gaf slechts een zeer algemeen beeld van de meerjarenplanning en werd in een 
eerder snel tempo gegeven. Het was quasi onmogelijk om alles op te nemen om daarna een 
gefundeerd advies te kunnen formuleren. Door het ontbreken van concrete acties bleven de leden 
op hun honger zitten, met als gevolg dat de participatiegraad sterk naar beneden gehaald werd. 
De sportraad wil actief betrokken worden bij het geven van advies, dit tegenover het leveren van 
advies bij reeds genomen beslissingen. 
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In het hierbij vermelde advies van de sportraad werd hoofdzakelijk teruggegrepen naar de inhoud 
van het memorandum dat reeds in 2018 werd opgemaakt en voorgesteld werd.  
 

 

 

 

 

 

Voor verslag, 

 

 

de secretaris, de voorzitter, 

 

Roger Herremans Bart Bouton 


