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Inleiding 

 

In het verleden hadden de gemeenten de taak om een sportbeleidsplan op te stellen. Dit 

is nu niet langer verplicht door de Vlaamse Overheid. Desalniettemin blijft een 

sportbeleidsplan een onmisbaar, nuttig en belangrijk instrument om via een strategische 

langetermijnplanning te komen tot een integraal en kwaliteitsvol lokaal en bovenlokaal 

sportbeleid. 

 

Het Hoeilaarts sportbeleid 2020-2025 bestaat uit 5 pijlers: sportaanbod, sportstimulering, 

sportinfrastructuur, sport en onderwijs en intergemeentelijke samenwerking. Bij elke pijler 

zijn er strategische en operationele doelstellingen bepaald.  

 

De uitwerking is gebaseerd op het gemeentelijk meerjarenplan en de daarin aangegeven 

budgettaire ruimte voor sport. 

 

Daarnaast is het belangrijk strategische doelstellingen (SD) te bepalen, die vervolgens 

vertaald worden in operationele doelstellingen (OD) met een prioriteitenindex:  

• Urgent te realiseren 

• Wenselijk te realiseren 

• Indien haalbaar te realiseren 

 

En vervolgens worden deze doestellingen vertaald in een verdeling van de budgetten, die 

de Hoeilaartse bewindvoerders beschikbaar hebben gesteld voor het sportbeleid van de 

gemeente. 

 

A) Sportaanbod 

 

SD A. Het sportaanbod in de gemeente is duidelijk, toegankelijk en wordt 

gepromoot. 

o OD 1. Ontwikkelen van een duidelijk overzicht van het aanbod (korte voorstelling, 

contactgegevens, inschrijvingsmodaliteiten,…) op de website van de gemeente met 

eventueel makkelijke zoek- en filterfunctie 

o OD 2. Regelmatige en proactieve promotie over sportaanbod in de gemeente via de 

gemeentelijke kanalen (social media, Hier Hoeilaart,…) met toelichting van het 

sportaanbod in de regio en via de IGS (intergemeentelijke samenwerking) voor 

sporten die niet worden aangeboden in Hoeilaart (minstens éénmaal per trimester). 

o OD 3. Het stimuleren van samenwerking tussen sportclubs (via gemeenschappelijke 

acties (vb. zoveel mogelijk mensen laten proeven van verschillende sporten om een 

goede keuze te kunnen maken). 

o OD 4. De gemeente Hoeilaart maakt actief werk van een Gezonde Gemeente. In 2013 

en 2019 werd het charter Gezonde Gemeente ondertekend. 

o OD 5. De maneges worden aactief benaderd om hen aan te moedigen zich aan te 

sluiten bij de sport community van Hoeilaart. Concreet door de opzet van een 

ontmoeting met hen waarbij de ondersteuning van de gemeente en de Sportraad 

wordt toegelicht, de eventuele meerwaarde voor hen en wat er van hen verwacht 

wordt. De keuze blijft uiteraard bij de maneges of zij hierbij aansluiten of niet.  

o OD 6. Ondersteuning bij sportevenementen georganiseerd door derden of andere 

partners met een lokale of bovenlokale participatie. De ondersteuning beperkt zich 

tot het behandelen van aanvragen (toelating van het college van burgemeester en 

schepenen, materiaal ontlenen, communicatie via de gemeentelijke kanalen, …) 

o OD 7. Sportclubs stimuleren zelf evenementen en activiteiten te organiseren. 
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SD B. Tegen 2025 zal de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de 

Hoeilaartse clubs worden bevorderd. Tegelijkertijd worden Hoeilaartse clubs 

gemotiveerd om via hun clubwerking maatschappelijke doelen te realiseren. 

o OD 1. OD 1. De Hoeilaartse sportverenigingen worden vanaf september 2022 

ondersteund op basis van een nieuw, modern, gemeentelijk subsidiereglement. 

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een bovenlokaal subsidiereglement in 

samenwerking met de IGS, indien de andere gemeenten hierin toestemmen, en voor 

de bovenlokale verenigingen.  

o OD 2. In het nieuwe, transparante en eenvormige subsidiereglement wordt in het 

bijzonder doelgroepenbeleid en professionalisme aangemoedigd (ook wat betreft het 

beheer van de club). De focus zal liggen op doelgroepen, jeugdwerking, inclusie 

(mindervaliden, senioren,) … 

o OD 3. In de aanloop naar het vernieuwd subsidiereglement wordt er duidelijk 

gecommuniceerd naar alle Hoeilaartse sportclubs over hun rechten (nieuw 

subsidiesysteem, andere subsidievormen, opleidingen…) én plichten (respecteren 

van deadlines in verband met subsidieaanvragen, zaalbezettingen, 

kampioenenviering, tijdige betaling facturen, …). 

o OD 4.  De gemeente onderzoekt hoe de sportclubs toegang kunnen krijgen tot 

ondersteuning en coaching op vlak van beheer en management van de club.  

o OD 5. Sportclubs worden gestimuleerd en ondersteund om zelf in te zetten op 

promotie omtrent hun aanbod (d.m.v. cursussen of opleidingen: hoe zet ik een 

website op, hoe beheer ik mijn social media, best practices voor sportclubs) … Dit 

kan gerealiseerd worden in samenwerking lokale partners. 

o OD 6. De Hoeilaartse sportverenigingen worden door de gemeente gestimuleerd om 

onderlinge samenwerkingsverbanden op te stellen en/of samenwerkingsverbanden 

met de omliggende gemeentes.  

B) Sportstimulering 

 

SD A. Om te komen tot een sportaanbod op maat van elke Hoeilander, moeten er 

voor bepaalde doelgroepen extra inspanningen geleverd worden. 

o OD 1. Inventarisatie van het huidig aanbod. 

o OD 2. Promotie hieromtrent via een geüpdatete website en de gemeentelijke 

kanalen, maar ook via specifieke communicatie.  

o OD 3. Het in kaart brengen van de doelgroepen waarvoor extra inspanningen 

geleverd moeten worden. 

o OD 4. Via bevragingen polsen naar hun vraag en specifieke noden voor zover 

mogelijk. 

o OD 5.  Indien de vraag bestaat: clubs aanmoedigen om hun aanbod te verruimen.  

 

SD B. De gemeente probeert zoveel mogelijk de financiële drempel weg te nemen 

om te bewegen. 

o OD 1. Kansarmen krijgen onmiddellijk een verminderd tarief via de UIT-pas voor 

beweeginitiatieven van de gemeente en activiteiten binnen de IGS. Het gaat dan over 

sportelactiviteiten,,kleuteractiviteiten,… Later worden de verenigingen ook 

gestimuleerd om toe te treden tot de UIT-pas om korting te geven aan kansarmen.  

o OD 2. De 50% regel van tegemoetkoming aan kansarmen wordt behouden in 

afwachting van de volledige uitrol van de UIT-pas.  

o OD 3.  Sport wordt opgenomen als beloning via UIT-pas punten. 

 

C) Sportinfrastructuur 

 

SD A. Tegen eind 2025 gebruiken de Hoeilaartse clubs en de inwoners nieuwe of 

geoptimaliseerde bestaande sportinfrastructuur in de gemeente. 
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o OD 1. Centrale sportsite: Deze legislatuur zullen de infrastructuren van de tennis en 

de voetbal vernieuwd worden, met meer ruimte en speelvelden ten opzichte van 

vandaag. Een centrale ligging van de beide cafetaria’s in een gezamenlijk gebouw zal 

voor de toeschouwers een optimale sportbeleving bieden en interactie tussen de 

leden van beide clubs stimuleren. Er wordt een nieuwe parking aangelegd die een 

makkelijke en veilige toegang tot de site verleent.  

o OD 2. Sportbeleving wordt gecentraliseerd in de kern van Hoeilaart en in de 

vernieuwde infrastructuur. Buitenschoolse opvang wordt in de eerste plaats in de 

scholen georganiseerd. 

o OD 3. De gemeente gaat inzetten op de verwijzing naar de sportsites die niet in de 

kern gelegen zijn en ook inzitten op veilige en gemakkelijke bereikbaarheid en linken 

tussen de verschillende sportsites.  

o OD 4. Leren zwemmen blijft onderdeel van de leerdoelstellingen van de lagere-

schoolleerlingen in Hoeilaart.  

o OD 5. Bezoekers van Hoeilaartse sportinfrastructuren gebruiken veilige 

fietsenstallingen in een sociaal beschermd en goed verlicht gebied.  

o OD 6. De gemeente en sportclubs zetten in op verplaatsingen te voet of met de fiets 

naar sportactiviteiten.  

o OD 7. Regelmatig onderhoud van de fitness infrastructuur in het gemeentepark en 

van de petanque terreinen is vereist. 

o OD 8. Onderhoud, optimalisatie en eventuele uitbreiding van de fiets- en 

mountainbikeroutes, wandelroutes, looproutes, dit met behulp van peter – en 

meterschap.  

o OD 9. Deze legislatuur wordt er werk gemaakt van de subsidieaanvraag voor de 

turnhal, zodat deze gebouwd kan worden in de volgende legislatuur om zo topsport 

naar de gemeente te trekken. Er zal ook werk gemaakt worden van een 

exploitatieplan voor de turnhal.  
o OD 10. De gemeente blijft investeren voor 2021-2025 in sportmateriaal voor scholen 

en sportclubs. 

 

SD B. De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt RATIONEEL BEHEERD tegen 

eind 2025: efficiënt, veilig, hygiënisch en energiebewust. 

o OD 1. We zetten in op de digitalisering van de zaalreservaties. We streven naar een 

efficiënte en optimale zaalbezetting. 

o OD 2. De inwoners van Hoeilaart en de sportclubs maken tegen 2025 gebruik van 

een hygiënische sportinfrastructuur door middel van de kuiscalculatie. 

o OD 3. De gebouwen worden duurzaam en energiebewust beheerd (o.a. door gebruik 

van regenwater, automatische lichtsensoren, zonnepanelen…). 

o OD 4. De inwoners van Hoeilaart en de sportclubs maken tegen 2025 gebruik van 

veilige sportinfrastructuur en sportmateriaal. 

o OD 5. De gebruikers van de sportinfrastructuur worden gestimuleerd om 

kraantjeswater te gebruiken.  

 

 

D) Sport & Onderwijs 

 

SD A. We zorgen voor een brede waaier aan sportkampen tijdens de vakantie en 

ondersteunen de sportlessen van de scholen. 

o OD 1. De gemeente maakt promotie over het aanbod van de sportkampen die door 

de clubs worden georganiseerd en biedt ondersteuning waar nodig, zoals bijvoorbeeld 

het ter beschikking stellen van de gemeentelijke infrastructuren, verzekering, … 

o OD 2. De verantwoordelijkheid en de uitwerking van de schoolsportdagen wordt meer 

opgenomen door de scholen zelf, de sportleerkrachten staan in voor de invulling van 

de schoolsportdagen waarbij de sportfunctionaris (enkel) een coördinerende rol op 

zich zal nemen. Het budget blijft wel onder beheer van de sportfunctionaris. 
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o OD 3. De zaalwachters bieden logistieke ondersteuning aan de scholen en de 

gemeente zorgt voor het nodige materiaal. Dit kan zijn door nieuw materiaal aan te 

kopen zolang dit past binnen het budget en/of het bestaande materiaal te 

onderhouden.  

o OD 4.  We ondersteunen de scholen om een duurzaam bewegingsbeleid op school uit 

te werken waarbij aandacht is voor bewegen. Een belangrijke partner hierbij is MOEV 

die de scholen kan helpen met het uitwerken van een bewegingsbeleid. 

o OD 5. We ondersteunen de scholen om de leerlingen van en naar school te laten 

gaan in een veilige schoolomgeving.  

 

SD B. De gemeente werkt aan een kwalitatieve uitwerking van het Decreet 

buitenschoolse opvang 

o OD 1. De gemeente zal de regierol, zoals bepaald in het decreet, opnemen rond 

buitenschoolse opvang.  

E) Intergemeentelijke samenwerking 

 

SD A. De gemeente Hoeilaart maakt deel uit van de intergemeentelijke 

samenwerking (IGS) met Overijse, Tervuren, Huldenberg en Bertem. 

 

o OD 1. De sportcoördinator zetelt in de werkgroep sport van de IGS. 

• Inventarisatie van het sportaanbod dat in de omliggende druivengemeenten 

wordt aangeboden. 

• Inventaris en in kaart brengen van de beperkingen en de problemen 

waarmee bovenlokale sportverenigingen te maken hebben. 

• Het onderzoeken van de mogelijkheden van een bovenlokale aanpak (of een 

samenwerking tussen meerdere clubs) op het vlak van: 

- Administratie 

- Uitwisseling van kennis 

- Infrastructuur 

- Sportaanbod niet enkel gericht op één gemeente, maar meerdere 

gemeenten 

o OD 2. Er wordt ingezet op intergemeentelijke sportactiviteiten voor zowel de 

uitwerking als de communicatie en de promotie: personeelssportdag, sporteldagen, 

kleuteractiviteiten, … 

o OD 3. Binnen de IGS wordt er bekeken welke ondersteuning er geboden kan worden 

aan bovenlokale verenigingen.  


