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1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59)  

 

Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid, betreffende de investeringen in 

de Brusselse bovenlokale sportinfrastructuur 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): In juli 2018 maakte Vlaams minister voor Sport 

Philippe Muyters de investeringen inzake bovenlokale sportinfrastructuur bekend voor de 

afgelopen subsidiëringsronde. Het gaat om een bedrag van 22.640.732 euro voor de 

ondersteuning van 47 diverse bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel 

Vlaanderen. De voorbije projectoproep ondersteunt op deze manier investeringen van maar 

liefst 158 miljoen euro. De historische achterstand inzake sportinfrastructuur wordt zo 

krachtdadig verder afgebouwd. De minister gaf bovendien aan dat in maart volgend jaar 

opnieuw ongeveer 10 miljoen euro ter beschikking zal worden gesteld voor nieuwe projecten.  

 

Tot mijn grote teleurstelling heb ik moeten vaststellen dat geen enkele van deze 47 projecten 

zich op Brussels grondgebied bevindt, terwijl men niet kan zeggen dat het huidige aanbod 

inzake sportinfrastructuur voldoet aan de vraag van de Brusselaars. Ik had u nochtans bij een 

interpellatie over ditzelfde thema in februari duidelijk opgeroepen om in te tekenen op de 

subsidiestroom met een Brussels project vanuit de VGC. Er is echter dit jaar geen enkele moeite 

gedaan om de uitzonderingspositie van Brussel in het bevoegd decreet proactief aan te wenden. 

Op deze manier loopt u een potentiële financiële hefboom van 2,25 miljoen euro in 2018 mis 

die men had kunnen aanwenden om het nijpende tekort aan sportinfrastructuur op Brussels 

grondgebied terug te dringen. Het is duidelijk niet het Vlaamse niveau dat tekort schiet om in 

Brussel een bijdrage te leveren maar de VGC die nalaat om met die potentiële bijdrage aan de 

slag te gaan. Ik hoop alvast dat u in 2019, de laatste subsidieronde van deze legislatuur, wel zal 

intekenen en niet andermaal een potentiële ondersteuning aan u laat voorbijgaan.  

 

Een andere problematiek waar geen einde aan lijkt te komen is de creatie van een sportkadaster 

voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. Uw collega in de Brusselse Regering, mevrouw Fadila 

Laanan heeft de leiding in dit dossier, maar zij kan hierbij duidelijk niet op enige vorm van 

doortastendheid betrapt worden. U heeft zelf al aangegeven de traagheid in de opmaak van een 

werkbaar instrument te betreuren. Ik ondervroeg de staatssecretaris voor het parlementair reces 

hierover en kreeg een van de meest ontwijkende antwoorden van deze legislatuur. Het stemt 

me dus weinig hoopvol dat de naar voren geschoven opstartdatum van 2018 zal gehaald 

worden. De laatste beleidsverklaring van de VGC stelt zelf in vooruitzicht dat de ‘kennis over 

de lokale sportnoden door omgevingsanalyses per gemeente moet uitgebreid worden’. Dit is 

exact het doel van een sportkadaster! Het is onbegrijpelijk dat na meer dan 10 jaar gepalaver 

nog altijd geen enkel werkbaar platform werd gecreëerd.  

 

Waarom hebt u geen Brussels project ingediend voor de subsidieronde betreffende bovenlokale 

sportinfrastructuur? Zijn er concrete plannen om wel een project in te dienen voor de volgende 

projectoproep? Wat is ondertussen de stand van zaken i.v.m. het weerhouden project van 2017, 

nl. de COOVI-campus? Wat is het tijdsschema voor dit belangrijke project? 

 

Welke andere inspanningen op het vlak van sportinfrastructuur, plant dit collegelid nog op te 

starten in deze legislatuur? Worden bepaalde bouwprojecten en/of renovaties op dit moment 

onderzocht? Staan er reeds andere sportinfrastructuurprojecten in de steigers? 
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Wat is de stand van zaken m.b.t. de operationalisering van het sportkadaster? Hebt u andermaal 

uw collega aangemaand tot actie? Wat is nu de juiste opdracht van Sport N Brussel m.b.t. ‘het 

in kaart brengen van de noden’ en hoe staat dit in verband met de opdracht voor het 

sportkadaster op het niveau van het Brussels hoofdstedelijk gewest? 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Het is een onderwerp dat regelmatig terugkomt. Ik sluit 

me dan ook aan bij de vragen van collega Cieltje Van Achter. 

 

Ik ben ook op de website van de VGC en van Perspective Brussels gaan kijken. Op de website 

van Perspective Brussels staat dat het sportkadaster info verzamelt over sportclubs en 

infrastructuur in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het werd in 2012 opgesteld, in 2016 

geüpdatet en vanaf 2018 zou het sportkadaster online raadpleegbaar moeten zijn. Het is zeer 

jammer dat dit nog niet mogelijk is. 

 

Collegelid Pascal Smet: Ander forum. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Ik weet het, maar het is spijtig. 

 

De ontwijkende antwoorden van de bevoegde staatsecretaris verbazen me ook niet. Het is 

jammer dat al degenen die met sport bezig zijn hier het slachtoffer van zijn. 

 

Kan de VGC nagaan wat de reden van het uitblijven van het sportkadaster is? 

 

Waarom heeft de VGC niet ingetekend zodat ze geld krijgt dat extra door Vlaanderen wordt 

vrijgemaakt? Zal er in 2019 wel iets worden ingediend?  

 

De heer René Coppens (Open Vld): De Beleidsverklaring 2018-2019 stelt terecht dat Brussel 

een sportieve stad is en dat we ervoor moeten zorgen dat sport voor iedereen toegankelijk is. 

 

Niettemin moeten we vaststellen dat Brussel al geruime tijd kreunt onder een nijpend tekort aan 

performante sportinfrastructuur. 

 

Ondanks het feit, en ik ben het hierover niet eens met collega Cieltje Van Achter, dat de VGC 

heel wat inspanningen levert, is er nog werk aan de winkel. Bijkomende sportinfrastructuur, en 

hier ben ik het wel eens met mijn collega, is meer dan wenselijk. 

 

We zitten natuurlijk in een complexe institutionele structuur wat de besluitvorming en een 

daadkrachtig optreden er niet gemakkelijker op maken. Er zijn ten eerste de 19 Brusselse 

gemeenten die deels bevoegd zijn. Daarnaast zijn er de gemeenschappen en gewesten en de 

gemeenschapscommissies, die hun eigen sportinfrastructuur kunnen inrichten, samenwerkings-

verbanden opzetten en subsidies voor sportfaciliteiten toekennen. En dan is er sinds de 6de 

staatshervorming nog een andere speler op het toneel verschenen: het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, bevoegd voor de financiering en subsidiëring van de gemeentelijke sportinfrastructuur. 

Een versnipperd speelveld vereist dus overleg en coherentie. Dit is niet evident. 

 

Welke initiatieven heeft u de voorbije maanden genomen om te zorgen voor structurele en 

duurzame oplossingen voor noden inzake sportinfrastructuur? Of zijn er andere prioriteiten 

geweest? Het is niet zo evident om alles tegelijk te doen. 
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Wat is het resultaat van de recente overlegmomenten tussen de verschillende actoren 

betreffende sportinfrastructuur in Brussel? Wat zijn de standpunten en uitgangsposities van de 

VGC bij dit overleg? 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Is er een specifieke communicatie geweest vanuit het kabinet 

van Vlaams minister Philippe Muyters richting VGC? Of is het bij formele elementen 

gebleven? 

 

Zijn er binnen de VGC projecten overwogen, maar uiteindelijk toch niet ingediend? Zo ja, 

welke? 

 

De Vlaamse Gemeenschap geeft een som geld die overeenstemt met 30% van de investering. 

De VGC moet daar bovenop zelf 70% middelen inbrengen. Als men deze 30% vergelijkt met 

het totale budget voor sport in Vlaanderen is dit bedrag niet groot. 70% inbreng door de VGC 

is wel gigantisch rekening houdend met haar budget. Heeft dit deze keer ook meegespeeld? Als 

er inderdaad een probleem is, is er dan hierover al contact opgenomen met de Vlaamse 

Gemeenschap om te zien of er een wijziging van de sleutel mogelijk zouden zijn? 

 

Er is sprake van een financiële hefboom van 2,25 miljoen euro. Ik heb dit bedrag nergens 

teruggevonden. Hoe komt men hier aan? 

 

Met betrekking tot het sportkadaster sluit ik me aan bij de vragen van de collega’s. 

 

Collegelid Pascal Smet: Laten we beginnen met het sportkadaster. Ik heb reeds meermaals 

gezegd dat het Gewest dat gaat opnemen. Ik betreur samen met u dat dit sportkadaster er nog 

niet is. Wij hebben achter de schermen hiervoor veel inspanningen geleverd om ertoe te komen 

en te zorgen dat het niet wordt vergeten. Mijn collega mevrouw Fadila Laanan is er functioneel 

voor bevoegd en ik stel vast dat het opmaken van het sportkadaster tijd vergt. 

 

Commissielid Annemie Maes (Groen): Waar liggen de knelpunten? 

 

Collegelid Pascal Smet: Dat weet ik niet. Dat moet u zelf aan haar vragen.  

 

Ik ben blij dat ik dankzij de vraag van mevrouw Cieltje Van Achter nogmaals de inspanningen 

van dit College op het vlak van sportinfrastructuur in de verf kan zetten enerzijds, en nogmaals 

de rol of het gebrek aan de rol van de Vlaamse overheid in deze kan duiden anderzijds. 

 

Zoals u weet diende de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2017 een dossier in binnen de 

projectoproep betreffende bovenlokale sportinfrastructuur.  

 

Zoals de heer Paul Delva terecht heeft opgemerkt bedraagt de financiële stimulans via het 

decreet maximum 30% van de kostprijs. De VGC moet zelf nog instaan voor minstens 70% van 

de middelen. Sportinfrastructuur is niet goedkoop. 

 

In het geval van het ingediende en goedgekeurde COOVI-dossier legt Vlaanderen dus iets meer 

dan 1 miljoen euro bij, wat dus géén 30% is van de totale kostprijs, die 7 miljoen euro bedraagt. 

De VGC zal dus de andere 6 miljoen euro financieren. De hele methode die de Vlaamse 

Gemeenschap hanteert, maar ze willen niet luisteren. We hebben reeds diverse gesprekken 

gevoerd met hen en we hebben zelfs mevrouw Cieltje Van Achter een speciale missie 

opgedragen om haar partijgenoot in Vlaanderen te overtuigen om uiteindelijk voor Brussel te 
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kiezen en te doen wat er in andere decreten gebeurt, namelijk een voorafname van 5% van de 

middelen te geven voor bovenlokale sportinfrastructuur. Ze kunnen dit in een dotatie aan de 

VGC geven die dan de autonomie krijgt om de middelen te besteden in Brussel. Dit is de meest 

efficiënte manier. (Reactie mevrouw Cieltje Van Achter). 

 

De mechaniek die Vlaanderen heeft opgericht, is er net op gericht dat de VGC niet kan 

inschrijven. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil zelfs nog verder gaan, mevrouw Van Achter. 

Indien de Vlaamse Gemeenschap haar verantwoordelijkheid zou opnemen dan zouden we 

eindelijk ons ‘provinciaal’ sportcentrum in Brussel hebben. In het meerderheidsakkoord van de 

Vlaamse Gemeenschap staat dat zij een sportinfrastructuur in Brussel willen hebben. Collega 

Guy Vanhengel, Vlaams collega Sven Gatz en ikzelf hebben al vaak opgeroepen om samen te 

zitten en te proberen de middelen te optimaliseren. Vlaanderen kan het geld in een 

enveloppefinanciering steken; Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan dan geld bijleggen om 

een sportinfrastructuur te realiseren in Brussel. (Reactie mevrouw Cieltje Van Achter) 

 

In 2018 is er geen nieuw dossier ingediend omdat de cofinanciering gewoonweg niet gedragen 

kon worden op het budget van de VGC. De Vrije Universiteit Brussel bereidt wel een dossier 

voor, nl. een gevechtssporthal op de campus Etterbeek. Dit dossier was echter niet klaar voor 

indiening in 2018. 

 

Het COOVI-dossier zit in de onderzoeksfase. Dit is het sluitstuk van de totale renovatie van 

deze campus.  

 

Naast de oproep rond bovenlokale sportinfrastructuur is er vanuit Vlaanderen ook nog de 

projectoproep ‘naschoolse’ openstelling sportinfrastructuur van Vlaanderen, waar de heer Paul 

Delva mij reeds over interpelleerde in het verleden. Bij de eerste Vlaamse projectoproep in 

2017 ging het over een budget voor infrastructuurwerken dat 3.447.782 euro bedroeg. Ik stel 

vast dat er geen enkele euro naar een Brussels dossier is gegaan. Voor exploitatie was er een 

budget van 556.103 euro voorzien waarvan er 29.266 euro naar 3 scholen ging. Dit gaat over 

5.2%.  

 

Bij de tweede oproep werden er in 2018 van de 167 dossiers ingediend, 87 weerhouden. Vanuit 

Brussel werden er 8 ingediend waarvan er 7 werden weerhouden. Het lijkt wel alsof Vlaanderen 

iets wil goedmaken. (Reactie mevrouw Cieltje Van Achter) 

Voor de oproep in 2019 (deadline februari) bereiden we momenteel dossiers voor.  

 

Gelukkig is het niet omdat de Vlaamse Gemeenschapscommissie geen dossier indient bij 

Vlaanderen, dat we niet investeren in sportinfrastructuur.  

 

Recent heropende het zwembad van de VUB na een renovatie en uitbreiding met een 

instructiezwembad. De bijdrage vanuit de VGC aan het project - dat een totale kostprijs had 

van zo’n 8 miljoen euro - bedroeg afgrond 1,5 miljoen euro, die van Vlaanderen 783.000 euro. 

(Reactie mevrouw Cieltje Van Achter) 

Voor een van de meest toonaangevende universiteiten van de wereld is de bijdrage door de 

Vlaamse Gemeenschap niet veel. 

 

In september opende de nieuwe sporthal op campus Comenius in Koekelberg, waar u zelf ook 

aanwezig was. Sporthallen en scholen worden al enige tijd gekoppeld. Dit vind ik positief. 

 



- 7 - 

 

Nog in september opende de nieuwe sporthal en sportruimtes op campus Spoor West / 

Verheydensite. De subsidie voor campus Spoor West / Verheydensite vanuit de VGC bedroeg 

2.288.475 euro. 

 

De toekomstige secundaire school van de Gallaitsite zal beschikken over een sportzaal met een 

netto oppervlakte van 720m², die uiteraard ook na de schooluren zal worden opengesteld. 

Hetzelfde verhaal voor de sporthal op de St. Michielsite. U merkt dat de VGC, als kleine 

overheid, toch haar verantwoordelijkheid opneemt. 

 

Daarnaast gaven we verschillende investeringssubsidies voor sportinfrastructuur in de schoot 

van sportverenigingen 2016-2018: 

 

 BBJJA: 60.000 euro, 

 RWDM Girls: 10.405 euro toegekend voor de renovatie van het clublokaal gelegen in 

het Edmond Machtensstadium en de aankoop van 4 voetbaldoelen, 

 Vzw Brussels Young Wrestling Style: 3.000 euro toegekend voor de aankoop van een 

catchring. 

 

Ook aan onderwijsinstellingen werden subsidies voor hun sportinfrastructuur toegekend (2016-

2018):  

 

 MA Woluwe: 1.000.000 euro voor bouw nieuwe sporthal (geopend in 2016), 

 MA Woluwe: 40.000 euro voor aankoop uitrusting nieuwe sporthal, 

 KA Hiel: heraanleg multisportvelden (buitenterreinen achter sporthal): 78.360 euro, 

 BS De Muziekladder (Schaarbeek): 14.000 euro voor aankoop uitrusting nieuwe 

sporthal, 

 BS Papageno (Evere): 25.000 euro voor aankoop uitrusting nieuwe sporthal, 

 KA Anderlecht: 43.000 euro voor renovatie sportvloer en aankoop uitrusting sportzaal, 

 Lucernacollege (Anderlecht): 30.000 euro voor aankoop uitrusting nieuwe sporthal, 

 vrije basisschool De Groene School (Anderlecht): 3.140 euro voor vaste basisuitrusting 

van de sportzaal, 

 Sint-Guido-Instituut (Anderlecht): 9.810 euro voor vaste basisuitrusting van de 

sportzaal en de aankoop en installatie van een toegangscontrolesysteem, 

 Sint-Jozefscollege (Sint-Pieters-Woluwe): 12.000 euro voor vaste basisuitrusting van 

de sportzaal, 

 Heilig Hartcollege (Ganshoren): 4.750 euro voor vaste basisuitrusting van de sportzaal, 

 VUB: 18.500 euro toegekend voor de aankoop en installatie van Street Fit-toestellen 

voor de campus Jette. 

 

U ziet dat we niet stilzitten. We investeren in nieuwe en in reeds bestaande sporthallen.    

 

Ik kan u ook zeggen dat er nog enkele soortgelijke dossiers, zoals net opgesomd, in de pipeline 

zitten.    

 

We blijven trouwens ook erg constructief samenwerken met andere overheden. Momenteel 

bekijken we de mogelijke pistes samen met Sport.Vlaanderen en Perspective Brussels voor het 

oprichten van een sportdomein zoals u ook in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering kon 

terugvinden. Er rest ons echter wel niet veel tijd meer. 
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Met betrekking tot het sportkadaster hebben in de periode juni tot september 2018 een aantal 

werkvergaderingen plaatsgevonden. Daaropvolgend werd een stuurgroep opgestart in oktober 

2018.  

 

Deze stuurgroep volgt de voortgang van het project verder op: analyse van het technisch 

functioneren, verdere ontwikkeling en verfijning, invoer en publicatie van de gegevens, 

regelmatige evaluatie. 

 

De stuurgroep bestaat uit: Brussels Perspective, Cocof, VGC, Gewestelijke dienst Plaatselijke 

Besturen, Visit Brussels, kabinet van mevrouw Fadila Laanan. 

Een volgende vergadering van de stuurgroep is voorzien op 14 december 2018. 

Het zal zeker niet liggen aan de aanwezigheid en inzet van de VGC-sportdienst omdat zij zeer 

actief is en zich constructief opstelt. 

 

Samengevat: de methode van de Vlaamse Gemeenschap voor de bovenlokale sport-

infrastructuur is niet de juiste. Er moet een voorafname van de middelen komen en aan de VGC 

worden gegeven die de middelen beter kan spenderen. Dit is een veel efficiëntere manier en de 

manier waarop het zou moeten gebeuren. Als Vlaanderen dit niet wil, kan ze de middelen in 

een fonds steken waarmee er sportdomeinen kunnen worden gebouwd in Brussel samen met 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is als optie nog niet geconcretiseerd en 

in afwachting hiervan neemt de VGC binnen haar begrotingsenveloppe haar verantwoordelijk-

heid op in deze. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Uw antwoorden waren te voorspellen. Ze zijn altijd 

hetzelfde. 

 

Collgelid Pascal Smet: Uw vraag ook. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): U schuift elke verantwoordelijkheid van u af. U 

verwijst altijd naar het Vlaamse niveau. 

 

De bedoeling was dat Brussel de subsidies onmiddellijk zou kunnen aanwenden voor 

sportinfrastructuur. Brussels heeft zelfs een uitzonderingspositie gekregen ten opzichte van de 

rest van Vlaanderen en toch blijkt het niet voldoende om een dossier in te dienen. 

Andere steden en gemeenten, zelfs de kleinste gemeenten, in Vlaanderen slagen hier wel in.  

 

Tijdens de vorige ronde is er meer dan 22 miljoen euro geïnvesteerd door Vlaanderen in toch 

wel budgettair moeilijke tijden. Na de 6de staatshervorming moest de Vlaamse overheid 2 

miljard euro besparen. 

 

Collgelid Pascal Smet: Dit was een oude N-VA eis. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): De N-VA heeft de 6de staatshervorming niet mee 

ondertekend. 

 

Met deze 22 miljoen euro worden er maar liefst investeringen gedaan voor een totaal van bijna 

160 miljoen euro. U wil dat er eigenlijk maar voor 22 miljoen euro wordt geïnvesteerd want u 

zegt: geef gewoon het geld voor een project. Deze 22 miljoen euro zijn net een hefboom om 

naar een veel grotere sportinvestering te gaan. U moet dat zo zien. 

 



- 9 - 

 

Collgelid Pascal Smet: Zo werkt dat niet in Brussel. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): In de rest van Vlaanderen lukt dit wel.  

 

Het lokaal bestuur moet wel haar werk doen en publieke partnerships aangaan, zoeken naar 

partners enz. 

 

Ik hoop dat u in de toekomst samen met de VUB een dossier kan indienen. 

 

Met de beperkte middelen die Vlaanderen heeft, hebben ze wel een heel grote inhaalbeweging 

kunnen doen op het vlak van sportinfrastructuur. Brussel kan dit blijkbaar niet. Men moet er 

natuurlijk voor werken en dossiers voorbereiden. 

 

Collgelid Pascal Smet: Dit is wel een belediging voor de VGC-sportdienst. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Voor u want u zegt …  

 

Collgelid Pascal Smet: Neen voor de VGC-sportdienst. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Ik beledig de sportdienst niet.  

 

Collgelid Pascal Smet: U zegt dat ze hun werk niet doen. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Er is nog altijd de minister die moet willen investeren.  

 

Collgelid Pascal Smet: Het is niet dat we er niet in willen investeren. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Blijkbaar zal u toch geen dossier meer indienen voor 

2018.  

 

Collgelid Pascal Smet: Omdat de mechaniek niet juist is.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Omdat u er niet mee kan leven dat het zo is. De 

werkwijze is er nu, en dus moet ze worden gevolgd. 

 

Collgelid Pascal Smet: Dat is typisch een Vlaamse redenering. 

De mechaniek is niet toegepast op de Brusselse realiteit.  

Ik vind dat u als ondervoorzitter van de N-VA uw verantwoordelijkheid moet nemen. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Waarom is de werkwijze niet aangepast aan de 

Brusselse realiteit? Omdat er geen partners worden gevonden? Wat is uw probleem? 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a): Waarom zou de VGC-administratie haar werk niet doen? 

 

Collgelid Pascal Smet: Het is beter dat het geld aan de VGC wordt gegeven zodat zij kan 

investeren in sportinfrastructuur. Het budget van de VGC is beperkt.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): De gemeentebudgeten zijn niet beperkter. 

 

Collgelid Pascal Smet: Dat is niet hetzelfde. 
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Dat is net hetzelfde. 

 

Collgelid Pascal Smet: Je kan de VGC toch niet vergelijken met een Vlaamse gemeente. 

N-VA zou graag hebben dat de VGC een Vlaamse gemeente is.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Er zijn kleine gemeenten die er wel in slagen. Ze 

zoeken partners. 

 

Collgelid Pascal Smet: We werken met partners. Kijk naar de VUB en de gevechtszaal. 

Sportinfrastructuur heeft echter betrekking op heel grote bedragen. 

De VGC heeft geïnvesteerd in sporthallen. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Maar je moet het ook niet alleen willen doen. 

 

Er wordt ook verwezen naar de oprichting van een sportcentrum. Dit stond ook in het N-VA-

programma. In het Regeerakkoord stond dat de Vlaamse Regering deze legislatuur de realisatie 

van dergelijk sportcentrum zou onderzoeken. Dit is momenteel aan de gang. Er zal een visienota 

worden gemaakt. U weet dat ook. 

 

De engagementen die de Vlaamse Regering omtrent het sportcentrum heeft gepland, worden 

volop nagekomen. 

 

Collgelid Pascal Smet: Het sportcentrum had er al moeten staan. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): In het Regeerakkoord staat: ‘we gaan onderzoeken’. 

 

Zelf kan u wel geen sporthal openen. 

 

Collgelid Pascal Smet: We hebben 5 sporthallen geopend. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Met betrekking tot het sportkadaster snap ik niet goed 

waarom u zelf een analyse gaat maken van de sportnoden. 

 

Collgelid Pascal Smet: We kennen de noden van de Nederlandstalige sportverenigingen 

perfect. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): In uw beleidsverklaring staat: ‘de lokale sportnoden 

zullen door omgevingsanalyses per gemeente op worden gesteld’. 

 

Collgelid Pascal Smet: We kennen perfect de noden van de Nederlandstalige sport-

verenigingen, maar Brussel is meer dan Nederlandstalige sportverenigingen. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Uiteraard, maar wat gaat u dan doen. Een soort 

sportkadaster op VGC-niveau? 

 

Collgelid Pascal Smet: Neen, ik ga geen dubbel werk doen. We weten perfect wat de noden 

zijn aan Nederlandstalige kant. Het is logisch dat in een stadsgewest als Brussel Perspective dit 

doet in samenwerking met de Cocof, de VGC en eigenlijk ook de Brusselse gemeenten. 
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Zij moeten het nodige werk doen. De VGC stelt haar gegevens ter beschikking van Perspective. 

Vandaag is er een vacature verschenen waarin Perspective 2 medewerkers voor sport zoekt.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Het is niet dat u naast het sportkadaster nog werk doet? 

 

Collgelid Pascal Smet: Neen. 

 

Ik wil nog even antwoorden op de vraag van de heer Paul Delva. 

 

Voor 2018 heeft de Vlaamse Regering, bovenop de 5 miljoen euro die voorzien was, 20 miljoen 

euro extra vrijgemaakt voor sportinfrastructuur in het algemeen. Brussel kon voor 1,25 miljoen 

euro die ze al had via het decreet intekenen. 5% van de extra 20 miljoen euro (zijnde 1 miljoen 

euro) zou ook naar Brussel kunnen gaan en dan kreeg Brussel in totaal 2,25 miljoen euro. 

 

 

*** 

 

 

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid, betreffende de mobiele circusinstallatie van 

Circus zonder Handen 

 

De heer Paul Delva (CD&V): In mei 2018 vroeg ik u wat meer uitleg over de mobiele 

installatie van Circus zonder Handen die doorheen een aantal Brusselse wijken zou trekken 

tijdens de zomermaanden. Wegens enkele onvoorziene omstandigheden is dat project pas iets 

later dan initieel gepland, van start kunnen gaan. Het is vooral de bedoeling om jongeren via 

deze mobiele werking warm te maken voor het reguliere aanbod van Circus zonder handen. U 

wilde zich vooral richten naar jongeren in kansarme wijken.  

 

U verklaarde dat, voor de afgelopen zomer, Circus zonder Handen een specifiek 

communicatieplan voor de Urban werking zou uitwerken, vooral via de sociale media en 

partners. Daarnaast gaf u aan, een schrijven te richten aan de gemeentebesturen om de werking 

van de vzw uit te leggen. Dit is positief want het is positief zoveel mogelijk bruggen te slaan 

met de gemeentebesturen. 

 

Behalve in de zomermaanden, vroeg ik me toen ook af of er een winterversie kon uitgewerkt 

worden, daarover zou nog gesproken worden. 

 

Waar en wanneer werd tijdens de afgelopen zomermaanden gebruik gemaakt van de urban 

installatie? Welke partners werden betrokken? Hoe werd de eerste zomer met de nieuwe 

installatie ervaren? 

 

Op welke manier heeft de VGC heel concreet meegewerkt aan het mee bekendmaken van dit 

nieuwe aanbod in het gamma van Circus zonder Handen? 

 

Op welke manier wordt de bovenliggende doelstelling, namelijk jongeren aantrekken om via 

deze manier van werken aan te sluiten bij de reguliere werking van Circus zonder Handen (of 

partnerorganisaties), geëvalueerd? 
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Heeft de VGC de gemeentebesturen aangeschreven? Kwam hier reactie op? Werd aan 

gemeentebesturen ook gevraagd welke opportuniteiten zij zelf zagen om de mobiele installatie 

in te zetten op hun grondgebied? 

 

Werden er stappen gezet om ook tijdens de wintermaanden activiteiten te organiseren met de 

urban installatie? Zo ja, welke en waar? 

 

Collegelid Pascal Smet: De mobiele circusinstallatie werd verschillende keren gebruikt. Een 

overzicht van de momenten en partners waarmee werd samengewerkt tijdens de zomerperiode 

geef ik mee als bijlage voor het verslag. (zie BIJLAGE 1) 

 

Zonder Handen beoordeelt de eerste maanden met de urban installatie positief.  

 

Ik ga er van uit dat deze positieve evaluatie de aanleiding zal vormen om de installatie nog 

frequenter in te zetten.  

 

Qua functionaliteit beantwoordt de ontwikkelde installatie perfect aan de vereisten. Ze is veilig, 

biedt vele mogelijkheden om kwalitatief hoogstaande initiaties free running en parkour te geven 

en kan op een verscheidenheid aan plekken in de publieke ruimte worden ingezet. Bij vele 

organisaties binnen en buiten Brussel bestaat interesse om de installatie eveneens te gebruiken 

en/of om een gelijkaardige installatie te ontwikkelen. Zoals reeds in de testfase naar boven 

kwam, vergt de inzet van de urban installatie een sterke begeleiding door zowel educatief 

personeel als wijkwerkers die de buurt kennen waar de installatie wordt ingezet. Doorgaans 

moet enige reserve bij jongeren uit de buurt overwonnen worden eer er in vertrouwen kan 

worden samengewerkt.  

 

De installatie wekt veel interesse op bij buurtbewoners, zowel bij de jongeren als bij hun ouders. 

Ook bij die ouders moet soms argwaan weggewerkt worden, vooraleer hun kinderen 

toestemming krijgen deel te nemen aan de aangeboden installatie/initiatie. Eens de drempels 

zijn weggewerkt, werkt de gewonnen interesse van de eerste jongeren als een sneeuwbal. Dat 

heb ik ook zelf kunnen vaststellen bij de inhuldiging van de installatie tijdens de Circusdagen 

van Zonder Handen bij jeugdtheater Bronks. De medewerkers van Zonder Handen die de 

installatie begeleiden en de initiaties geven, ervaren dat hun aanwezigheid positief wordt 

onthaald en dat hun werk een duidelijke impact heeft op de betrokkenheid van de jongeren. Het 

belang van de aanwezigheid van een begeleider met wijkprofiel is groot om tot verbinding te 

komen met de kinderen van de wijk. 

 

Het vindplaatsgericht aanbod van Zonder Handen werd mee opgenomen in de verschillende 

promotiekanalen van de jeugddienst. Zo was de urban installatie bijvoorbeeld vermeld in het 

nieuwe product “Get Out ’n Play” dat ik op de Buitenspeeldag dit voorjaar lanceerde. Get Out 

’n Play is een handig kaartje met het speelaanbod waarop niet op voorhand ingeschreven moet 

worden.  

 

Ik antwoordde eind mei inderdaad dat we gingen bekijken of er een brief naar de 

gemeentebesturen kon gezonden worden. Achteraf leek de timing hiervoor niet ideaal. De 

ervaring leert ons immers dat dergelijke zaken tijdig gecommuniceerd moeten worden omdat 

de planning van lokale besturen goed op voorhand wordt vastgelegd. De jaarwisseling en het 

aantreden van nieuwe colleges van burgemeester en schepenen lijkt me het ideale moment om 

de werking van Zonder Handen en de vele andere Nederlandstalige partnerorganisaties van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie in de kijker te zetten. 
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Mevrouw Annemie Maes (Groen): Wordt de informatie enkel aan de schepenen bezorgd? 

 

Collegelid Pascal Smet: Het kan ook aan de gemeenteraadsleden worden bezorgd. 

 

De aantrekkingskracht van urban bewegingsvormen zoals parkour, tricking, dynamische 

acrobatie op de grond of in de lucht, ropeskipping en breakdance is groot. De energieke, 

positieve explosiviteit en de uitdagende techniciteit spreekt tot de verbeelding en motiveert 

jongeren om te trainen en bij te leren. De mobiele installatie wordt afgestemd op een diverse 

leeftijdsgroep met een focus op +12-jarigen, aangezien deze leeftijdsgroep het moeilijkst 

regulier te engageren blijkt.  

 

Het is dezelfde doelgroep waarop de “Open Trainings” van Zonder Handen mikken. Toegang 

hiertoe is zeer laagdrempelig met deelnamegeld van 1 of 2 euro en zeer populair bij de 

wijkjongeren die de organisatie bereikt.  

 

De organisatie houdt in deze open trainings nauwgezet bij welke deelnemers al dan niet ook 

aanwezig zijn in hun wekelijkse lessen. Daar zijn in totaal 84 jongeren aanwezig die niet door 

hun regulier aanbod worden bereikt. Zonder Handen ondervindt dat de combinatie van enerzijds 

occasioneel naar de wijken en jongeren toegaan met de mobiele installatie als anderzijds een 

vaste wekelijkse trainingsmoment installeren waar iedereen welkom is, elkaar versterkt. 

 

In het najaar plant Zonder Handen hun installatie neer te zetten in het Huis van Culturen in Sint-

Jans-Molenbeek op een vast aantal dagen. Hiermee willen ze experimenteren met het feit of 

herhaaldelijk naar de zelfde vindplaats gaan grotere toeleidingseffecten genereert.   

 

Verder werkt de organisatie aan het opmaken van een demo op hun urban installatie met de 

artistieke jongeren van “Brussel Composé”. Dat zijn jongeren die opgeleid werden door Circus 

Zonder Handen en eigen producties maken. Het doel hiervan is het creëren van een show waarin 

de verscheidenheid aan tricks die op de urban Installatie mogelijk zijn te tonen. Via deze demo 

(met andere woorden ‘show') willen we hun vindplaatsgerichte werking verder onder de 

aandacht brengen. 

 

Daarnaast wordt er gedacht aan een samenwerking met Bozar, waarbij graffiti-artiesten 

losgelaten worden op de urban Installatie die momenteel nog onversierd is. De urban installatie 

kan dan ook enkele weken tentoongesteld worden in Bozar, waardoor de  vindplaatsgerichte 

werking opnieuw onder de aandacht komt.  

 

Tot slot wil Zonder Handen de installatie ook gaan inzetten als promotie voor de wijkwerkingen 

waar wekelijkse lessen urban acro nog maar pas van start gaan, zoals bijvoorbeeld in 

Schaarbeek. 

 

De heer Paul Delva (CD&V): Samenwerken met de gemeentebesturen moeten we meer en 

meer doen.  

 

Mevrouw Annemie Maes vraagt terecht of enkel de Nederlandstalige schepenen op de hoogte 

moeten worden gebracht. Ik vraag me af waarom we ons alleen richten op de Nederlandstalige 

schepenen. Mijn oproep is om alles wat er vanuit Vlaanderen en vanuit de VGC wordt gedaan 

zo ruim mogelijk te communiceren. 
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Collegelid Pascal Smet: We zullen aan de administratie vragen het VGC-jaarverslag te 

bezorgen aan alle gemeenteraadsleden.  

 

 

 

_____________________ 
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BIJLAGE 1 

 

 

OVERZICHT URBAN INSTALLATIE CIRCUS ZONDER HANDEN 2018 

 

22 - 25 maart Circusdagen Brussel-stad 

6 mei Stadskriebels Brussel-stad 

17 juni Ô de Molenbeek Sint-Jans-Molenbeek 

19-30 juni  Orfeo & Majnun Brussel-stad 

27 juni Parc Blanc Sint-Jans-Molenbeek 

4 juli  Park Pierron Sint-Jans-Molenbeek 

9 juli Graaf van Vlaanderen Sint-Jans-Molenbeek 

12 juli Sint-Jan-Baptistvoorplein Sint-Jans-Molenbeek 

8 augustus Park Pierron Sint-Jans-Molenbeek 

21 augustus Park Pierron Sint-Jans-Molenbeek 

27 augustus - 1 september Bethlehemplein  Sint-Gillis 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


