
 Gemeente Schelle

 Beleidsdoelstellingen  Actieplannen  Acties
 Realisatie 

jaar

 Geraamde 

uitgave 

 Geraamde 

ontvangst 

 Participatie 

?

 Vlaams 

deelrapport

1 1.1

Sportverenigingen worden jaarlijks 

financieel ondersteund (kwalitatieve 

uitbouw)

1.1.1

Jaarlijks kan elke sportvereniging, die voldoet aan 

de erkenningsvoorwaarden, genieten van een 

financiële ondersteuning, gebaseerd op een 

subsidiereglement met kwaliteitscriteria

2014-2019 13.500,00€       4.852,80€      LSBVBP01

1 1.2

Sportverenigingen worden jaarlijks 

financieel ondersteund (professionalisering 

met oog op jeugdsportbegeleiding en 

jeugdsportcoördinatie)

1.2.1

Jaarlijks kunnen sportverenigingen met een 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en 

jeugdsportcoördinatie genieten van een financiële 

ondersteuning, gebaseerd op een reglement met 

kwaliteitscriteria

2014-2019 7.832,10€         6.793,92€      LSBVBP02

1.2.2

Jaarlijks kunnen sportverenigingen met een 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding voor een G-

werking genieten van een financiële 

ondersteuning, gebaseerd op een reglement met 

kwaliteitscriteria

2014-2019 € 1.000,00 LSBVBP02

1 1.3

De jeugdverenigingen worden inzake 

jeugdwerk financieel en logistiek 

ondersteund.

1.3.1

Via het subsidiereglement krijgen de 

jeugdverenigingen subsidies (85% van het bedrag 

uitgekeerd door de Vlaamse Overheid).

2014-2019 13.461,27€       13.461,27€    LJBVBP01

1 1.3 1.3.2
Via het subsidiereglement krijgen de 

jeugdverenigingen een basissubsidie van € 750,00.
2014-2019 750,00€           LJBVBP01

1 1.4

De jeugdverenigingen worden inzake 

jeugdcultuur financieel en logistiek 

ondersteund.

1.4.1

De jeugdverenigingen krijgen via het 

subsidiereglement subsidies om de jeugdcultuur 

binnen hun vereniging te ondersteunen, 

stimuleren en te faciliteren (15% van het bedrag 

uitgekeerd door de Vlaamse Overheid).

2014-2019 4.038,38€         4.038,38€      LJBVBP03

1 1.4 1.4.2

Iedereen kan gebruik maken van de uitleendienst 

van de gemeente (geluidsmeter). De 

jeugdverenigingen hebben voorrang.

2014-2019 -€                100,00€        LJBVBP03

1 1.5

Het uitvoeren van de beleidsaccenten 

gebeurt in samenwerking met AGB en vzw 

IveBic

1.5.1
Het culltuurbeleid wordt uitgevoerd door vzw 

Ivebic
2014-2019 -€                LCBVBP01

1 1.5 1.5.1

2 2.1
Ontmoetingsruimten voor kinderen en 

jongeren beheren.
2.1.1

De huidige (en toekomstige) speeltuinen worden 

aan de noden van de buurten aangepast 

(groenelementen en landschapselementen).

2014-2019 5.000,00€         LJBVBP01

2 2.1 2.1.2

Financiële ondersteuning aan het 

jeugdhuis.Toelichtingsveld: Door de 

democratische prijzen kunnen alle jongeren hier 

terecht, ook de kansarmen.

2014-2019 2.100,00€         LJBVBP01

2 2.1 2.1.3 Inrichten en onderhouden van een speelbos
2014     

2015-2019

 € 2.000,00        

€ 1.000,00 
LJBVBP01

2 2.1 2.1.4
Maatregelen treffen om de overlast aan het JOC te 

verminderen.

2014     

2015

 € 10.000,00        

€ 5.000,00 
LJBVBP01

De gemeentelijke verenigingen 

worden in hun kwalitatieve uitbouw 

en hun werking op meer dan één 

wijze ondersteund.

 Vrije tijd

De vrijetijdsbeleving van kinderen en 

jongeren promoten en vergroten. 

WELKE projecten gaan we 
ondernemen om deze 

doelstelling te bereiken ? 

WELKE concrete acties gaan we uitvoeren 
binnen deze actieplannen en projecten ? 

WAT willen we bereiken ? WAT 
willen we veranderen, nastreven 
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2 2.2
Er worden vrijetijdsactiviteiten 

georganiseerd.
2.2.1

De dienst vrije tijd organiseert jaarlijks een 

Buitenspeeldag en een Swap-It! Toelichtingsveld: 

in samenwerking met gemeentebestuur 

Hemiksem.Verdeelsleutel is elk 50%. Het 

ingeschreven bedrag is ons deel. Deze activiteiten 

zijn gratis voor de deelnemers en worden samen 

met het OCMW gepromoot bij alle kinderen.

2014-2019 1.000,00€         LJBVBP01

2 2.2 2.2.2

Tijdens de schoolvakanties (uitgezonderd de 

zomervakantie) worden er activiteiten 

georganiseerd onder de naam Zapposdagen. 

Toelichtingsveld: in samenwerking met 

gemeentebesturen Hemiksem en 

Niel.Verdeelsleutel is elk 33,33%. Het 

ingeschreven bedrag is ons deel. Deelnameprijzen 

worden zo laag mogelijk gehouden zodat alle 

kinderen en jongeren hier aan kunnen deelnemen. 

De activiteiten worden ook gepromoot bij het 

OCMW.

2014-2019 1.750,00€         LJBVBP01

2 2.3

De dienst vrije tijd organiseert activiteiten 

die de aandacht voor jeugdcultuur 

verhoogt, dit in samenwerking met 

gemeentebestuur Hemiksem.

2.3.1

De dienst vrije tijd organiseert elk jaar een sleep-in 

en een nacht van de comedy. Toelichtingsveld: in 

samenwerking met gemeentebestuur 

Hemiksem.Verdeelsleutel is elk 50%. Het 

ingeschreven bedrag is ons deel. Ook bij deze 

activiteiten liggen de prijzen laag zodat alle 

kinderen en jongeren hieraan kunnen deelnemen.

2014-2019 1.000,00€         200,00€        LJBVBP03

2 2.3 2.3.1 Geen

3 3.1

Jaarlijks kunnen alle inwoners deelnemen 

aan verschillende activiteiten waarbij 

fysieke activiteit vereist is, georganiseerd 

door de dienst Vrije Tijd

3.1.1

De plaatselijke scholen kunnen minimum 1 keer 

per jaar deelnemen aan een sportaanbod, 

georganiseerd voor de leerlingen, bijvoorbeeld  

extrascolaire scholenveldloop en/of activiteiten die 

moeilijk door de scholen zelf georganiseerd 

kunnen worden. De activiteiten worden 

georganiseerd door de 'sportdienst' en de scholen 

zorgen voor ondersteuning.Toelichtingsveld: 

Extrascolaire scholenveldloop in samenwerking 

met gemeentebestuur Niel. Verdeelsleutel is elk 

50%. Het ingeschreven bedrag is 100% want wij 

factureren door naar ander gemeentebestuur. 

Eventueel sportbeurs in samenwerking met 

gemeentebestuur Hemiksem.

2014      

2015-2019

 € 1.500,00      € 

6.000,00 

 € 750,00          

€ 2.000,00 
LSBVBP03

3 3.1 3.1.2

De jongeren kunnen elke zomervakantie 

deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten uit het 

aanbod van (sport)kampen en (sport)initiatieven. 

Toelichtingsveld: in samenwerking met 

gemeentebestuur Niel.Verdeelsleutel is elk 50%. 

Het ingeschreven bedrag is 100% want wij 

factureren door naar ander gemeentebestuur. De 

doelstelling geldt 50% voor jeugd en 50% voor 

sport. 

2014-2019 35.000,00€       30.000,00€    
LSBVBP03   

LJBVBP01

3 3.1 3.1.3
Het activiteitenpakket van sport overdag wordt 

uitgebreid.

2014       

2015-2019

€ 3.500,00        

€ 5.000,00

€ 1.500,00     

€ 3.000,00
LSBVBP03

3 3.1

3 3.2

Jaarlijks ondersteuning bieden aan 

initiatieven waarbij de fysieke inspanning 

centraal staat

3.2.1

De inwoners kunnen zwemkaarten voor een 

naburig zwembad aan een goedkoper tarief bij ons 

aankopen

2014-2019 6.000,00€         4.000,00€      LSBVBP03

Een lokaal beweeg- en sportbeleid 

stimuleren dat erop gericht is de 

bevolking te activeren tot levenslang 

sporten door een anders 

georganiseerd laagdrempelig 

beweeg- en sportaanbod 



3 3.2 LSBVBP03

3 3.2 Geen

4 4.1 Sport voor mensen met een beperking 4.1.1

Mensen met een beperking kunnen jaarlijks aan 

minstens 1 activiteit of kamp deelnemen. Advies 

wordt ingewonnen bij een transversale partner.

2014-2019 1.000,00€         300,00€        LSBVBP04

4 4.1

4.1..2

In samenwerking met de seniorenraad en/of 

rusthuizen wordt een start to walk opgestart 

waarbij mensen die iets minder mobiel zijn of/en 

in een isolement zitten worden aangezet tot 

wandelen in groep.

2014       

2015-2019

€ 500,00           

€ 1.000,00

€ 200,00         

€ 300,00
LSBVBP04

4 4.2
Sport, jeugd en cultuur voor 

kansengroepen
4.2.1

Maatschappelijk achtergestelde inwoners en 

mensen met een omniostatuut kunnen een 

aanvraag indienen voor een tussenkomst in het 

lidgeld van een sport/jeugd/cultuurvereniging, 

deelnamegeld van een sport/jeugd/cultuur-

initiatief en/of voor een deel van de benodigde 

uitrusting indien ze deelnemen aan één van 

bovenstaande. Dit gebeurt in samenwerking met 

het OCMW. Toelichtingsveld: dit is het budget 

voor alles van sport. Het budget voor jeugd en 

cultuur is ingeschreven bij het OCMW.

2014-2019 2.000,00€         

LSBVBP04 

LJBVBP01 

LJBVBP03

4 4.2

4 4.2

4 4.2 Geen

5 5.1
De bestaande infrastructuur wordt 

uitgebreid en gerenoveerd / vernieuwd
5.1.1

De kleedkamers worden vernieuwd. Er wordt ook 

een nieuwe ruimte gezocht waarin verschillende 

sporten zoals dans en judo in kunnen 

plaatsvinden.

2018 1.000.000,00€   Geen

5 5.1 5.1.2

Er zal gepoogd worden om bijkomende grond te 

verwerven aan de 'Kattenberg' voor integratie van 

de sport wipschieten.

2014 € 8.000,00 Geen

5 5.1 5.1.3

Er wordt een nieuwe bescherming aangekocht 

voor de sportvloer van sportcomplex 

Scherpenstein bij evenementen.

2015 € 18.000,00 Geen

5 5.1 Geen

5 5.1 Geen

6 6.1
De bevolking en verenigingen hebben 

inspraak via de gemeentelijke raden.
6.1.1

De gemeentelijke jeugdraad krijgt jaarlijks een 

werkingssubsidie.
2014-2019 750,00€           LJBVBP01

6 6.1 6.1.2
De gemeentelijke sportraad krijgt jaarlijks een 

werkingssubsidie.
2014-2019 1.000,00€         Geen

6 6.1 6.1.2 Geen

Een jeugd-, beweeg- en sportbeleid 

stimuleren door de bevolking 

mogelijkheden tot inspraak te geven.

De sportinfrastructuur optimaliseren 

(AGB)

Een lokaal beweeg- en sportbeleid 

stimuleren dat personen wegens hun 

sociaal zwakkere positie minder kans 

hebben om te participeren in sport, 

aanzet tot bewegen en sporten


