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KENNISNAME 

 

1. SPORTDOMEIN - VERNIEUWING 

 

Feiten en context 

● Team vrije tijd heeft een onderzoeksvraag: waar besteden we het budget voor vernieuwing 

van sportinfrastructuur aan? 

● Team vrije tijd wenst een debat per deelvraag met aansluitend een conclusie. Het team wenst 

dit op voorhand met de commissieleden en voorzitter af te spreken. De voorzitter kan zich 

inzetten als moderator en het debat begeleiden, met als einddoel tot een conclusie kunnen 

komen. 

● DEEL 1 

 Informatief gedeelte (informatie wordt verstrekt door de medewerkers vrije tijd):   

○ Mogelijke nieuwe/vernieuwde sportvelden buiten 

○ Mogelijke reparaties/vernieuwen aan de infrastructuur binnen 

 Vragen:  

○ Opteren jullie om de bestaande structuren te verbeteren / vernieuwen of om een 

volledig nieuw veld te plaatsen? 

○ Hoe staan jullie tegenover de mogelijke vernieuwingen binnen de sporthal, welke 

vernieuwing of reparatie verkrijgt jullie voorkeur? 

○ Hoe staan jullie tegenover de mogelijke vernieuwingen buiten in de sport- / 

recreatiezone, welke vernieuwing of reparatie verkrijgt jullie voorkeur? 

○ Hoe staan jullie tegenover de verschillende opties van nieuwe velden, welk veld 

verkrijgt jullie voorkeur? 

○ Hoeveel nieuwe velden zouden jullie willen plaatsen? 

○ Is er een draagvlak om eventueel geen nieuw veld te plaatsen, maar om gebruik van 

buitengemeentelijke infrastructuur te stimuleren? (zie actie 6-1-3) Dit kan met padel, 

zwembaden, … 

● DEEL 2 

 Informatief gedeelte (informatie wordt verstrekt door de medewerkers vrije tijd):  

○ Samenvatting case study padel in Brasschaat (van onderzoek tot eindevaluatie) 

○ Samenvatting onderzoek padel in andere gemeenten 

○ Voor- en nadelen padel 

○ Samenvatting omgevingsanalyse en input team omgeving 

○ Mogelijke locaties padelvelden in de sport- /recreatiezone 

○ Interesse van de omwonenden, inwoners en sportclubs (geschat gebruik) 

 Vragen: 

○ Wat is jullie blik op de voor- en nadelen van padel? Wegen deze tegen elkaar op? 

○ Wat is jullie blik op het geschatte gebruik van de padel (ingebruikname door club)? 

○ Opteren jullie voor 1 of 2 velden? 

○ Op welke locatie(s) wensen jullie het veld / de velden? 

○ Wat is jullie blik op het contact met de omwonenden? 

○ Wensen jullie een vergadering met de omwonenden te organiseren of een dergelijke 

enquête te voeren? 

 

De commissie neemt kennis van de centrale onderzoeksvraag: waar besteden we het budget voor 

vernieuwing van sportinfrastructuur aan?  

 

De commissie concludeert:  
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Bijlagen: Andere mogelijke velden, BIJLAGE A grondplan recreatiezone sporthal, BIJLAGE B 

inplanning voetbalveldje, BIJLAGE C mogelijkheden inplanning padel, BIJLAGE D heraanleg 

voetbalveldje + skatevloer, BIJLAGE E inplanning 2 padellen naast elkaar niet mogelijk, Dienst 

Omgeving - mailverkeer, Normenboek digitale OMV aanvragen zonder architect_20201103, 

Onderzoek andere gemeenten, Padel - Padelterreinen 1, Samenvatting case study Brasschaat, 

voorbeeld Akoestische studie padelvelden, voorbeeld offerte 1 padel courts_Kon_ Park TC 

Brasschaat, voorbeeld Offerte 2  K.RUA TC - PADEL MANZA - Padelveld 4, voorbeeld offerte 3 

TC SOC MTH_Offerte_aanleg 2 padelterreinen, voorbeeld offerte 4 TC_Witte_Duivels_offerte en 

voorbeeld Offerte geluidsmuur doorgestuurd naar gemeente 

 

 


