Verslag vergadering Vrijetijdsraad
Datum: maandag 20 januari 2020

Aanwezig: stemgerechtigd
•
•
•
•
•

Elwyn Moerenhout, AC cultuur-Toerisme

•

Kenneth De Clercq, AC Bibliotheek

•

Martine Vanderstappen, AC Bibliotheek (vervangend van Lieve Maes)

•

Brunhilde Verhavert, Archief

•

Jolien De Ridder, Jeugdraad

Freddy Wouters, Archief
Willy Van Mol, AC Senioren
Freddy Vercauteren, AC Sport
Patrick De Meersman, AC Sport

Aanwezig: niet-stemgerechtigd
•
•
•

Jan Couck, Schepen Cultuur

•

Eliane Laurent, AC Senioren

Johan Deleu, Schepen Sport
Sigrid De Backer, Coördinator Vrijetijd

Verontschuldigd
•
•
•

Ben Moens, Jeugdraad

•

Lieve Maes, AC Bibliotheek (advies via mail doorgegeven: positief zonder opmerkingen)

•

Vincent De Pauw, AC Cultuur (advies via mail doorgegeven: positief zonder opmerkingen)

•

Sharon Van Rode, Jeugdraad (advies via mail doorgegeven: positief zonder opmerkingen)

Els De Vuyst, Academie beeldende en audiovisuele kunsten
Kati De Maesschalck, Muziek- en Woordacademie August De Boeck
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Agenda
•

Goedkeuring verslag 4 december 2019

•

Advies huurreglement en tariefreglement “De Boot”

•

Brainstorming platform ter vervanging van ‘t Opwijks Leven.

•

Advies: Rommelmarkten

•

Verkiezing Ondervoorzitter

•

Herbruikbare bekers

•

Varia

Agendapunt: goedkeuring verslag 04/12/2019
Goedgekeurd – werd ook reeds via mail al goedgekeurd.

Agendapunt: huurreglement De Boot
Het huurreglement wordt kritisch bekeken.
- Enkele schrijffouten zullen aangepast worden.
- Discussie rond het beplakken van ramen en muren:
o Hoe kan een vereniging dan nog prijslijsten ophangen?
o Kan dit toch toegestaan worden? Bijvoorbeeld door op de ramen het toe te laten, speciale
borden hiervoor voorzien?
o Er wordt ook geopperd dat plakband altijd sporen nalaat. Veelal gebruiken verenigingen te
straffe plakband. (Cf. gemeentelijke zalen waarin de verf een stukje eraf is, plakband niet
verwijderd wordt, …)
o Concluderend: ramen toch uit reglement verwijderen.
- Tijdstippen: Waarom pas huren vanaf 19u?
o Alles is nagegaan bij Kind en Gezin: een vroegere verhuring is quasi onmogelijk in combinatie
met buitenschoolse opvang.
o Ook in vakantieperiodes blijft dit moeilijk daar dan de speelpleinwerking hier zit (zelfde
wetgeving als naschoolse opvang)
o Indien men dit toestaat, heeft men een lijst nodig met de mensen die zullen komen klaarzetten.
Dit lijkt niet echt werkbaar (verhuur moet namen opvragen en tijdig doorgeven aan 3Wplus.
Vervolgens mag de huurder niet met andere mensen opdagen want ook soms anders kan zijn.
o Er zijn dus wellicht geen klassieke eetfestijnen op vrijdagavond.
- De vraag naar méér dan één toegangsbadge werd besproken, maar niet weerhouden als algemeen
advies. Op zich is dit overbodig.
- Er wordt gevraagd om met een inventaris te werken zowel qua materiaal (een lijst die men kan
afvinken) als voor bij de schoonmaak van de zaal
- Schoonmaak van de zaal:
o Onduidelijk wat je wel en niet moet kuisen
o Er zou een ‘checklist’ moeten zijn voor wanneer je zelf poets en een andere lijst voor wanneer
je het laat poetsen.
o Eventueel werken met stickers wat de gemeente kuist en wat niet.
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o

o

Men adviseert eveneens om het aflaten van de olie over te laten aan het onderhoudsteam,
daar het veelal nog te warm is om te verwijderen. Echter is het niet de bedoeling dat de
gemeente al deze afval gaat verzamelen en hierin werkuren steekt. Wanneer men het
onmiddellijk kan laten afkoelen wanneer je start met de opruim, kan dit voldoende afkoelen.
Wordt niet mee opgenomen in het advies. Kan altijd later nog geëvalueerd worden.
Kuisploeg moet ook de afwasmachine kuisen! (is niet altijd gebeurd in de Kersenpit) Wordt
door Sigrid gecommuniceerd aan de schoonmaakdienst.

Tariefreglement is op basis van de prijzen van De Kersenpit. Verschillend:
- prijs voor ‘klaarzetten zaal’ én ‘uitbesteden van de poets’
- vaste waarborg die ook veel lager is (350 euro ipv 600 euro)
- schadevergoedingen worden voor een groot stuk effectief vermeld om discussies uit te sluiten.
Afsprakennota poets kan nog wijzigen doorheen de verhuur afhankelijk van de zaken die we nog
tegenkomen tijdens de verhuur.
Wel zouden er twee afsprakennota’s poets moeten zijn, daar het niet duidelijk is wat de huurder die zelf
poetst en de huurder die de poets uitbesteedt exact moet doen.

Agendapunt: Brainstorming platform ter vervanging van ‘t Opwijks Leven
Schepen cultuur licht kort de visie toe betreffende ’t Opwijks Leven. Het gemeentebestuur is absoluut niet
tegen het stopzetten van ‘t Opwijks Leven. Indien dit blijft bestaan, wordt er niet uitgesloten dat ook de
hierin nog af en toe zal adverteren. Echter is men niet tevreden over de lay-out en kon de gemeente niet
nog meer investeren in dit blad. Daarnaast is men momenteel andere pistes aan het bekijken die meer
inzetten op de noden van de huidige samenleving.
Online Communicatie:
Nieuw platform waarin momenteel gesprekken zijn: Hoplr
Toelichting Hoplr door ambtenaar:
Hoplr biedt een gratis en privaat sociaal netwerk voor buurten en focust op sociale interactie
tusseninwoners en hun engagement binnen de buurt. Hoplr buurten zijn geografisch afgebakend en
besloten. Toegang wordt verstrekt op basis van adres en enkel bewoners hebben toegang tot de buurt en
kunnen berichten plaatsen.
Hun slogan is “Van online verbinden naar offline ontmoeten”.
Je kan Hoplr qua uitzicht een beetje vergelijken met Facebook, maar dan helemaal GDPR-proof en de
buurtcohesie wordt danig versterkt.
Naast het buurtnetwerk heeft het ook een gemeentelijk luik. Hoplr verstrekt licenties aan partijen actief in
de publieke sector, m.n. gemeenten en steden / instanties van nutsvoorzieningen. Deze organisaties
kunnen via een betalend service dashboardbuurtgericht communiceren. Inwoners worden hiermee op de
hoogte gebracht van relevante gebeurtenissen zoals wegenwerken, afvalophaling, activiteiten.
Het gemeentelijk luik zorgt er ook voor dat de gemeente aan brede burgerparticipatie kan doen dmv
peilingen, enquêtes, ideeënplatform, …
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Daarnaast is er een lokale gids waarin elke vereniging én handelaar een pagina kan aanmaken. Deze
pagina’s kunnen door iedereen geraadpleegd worden. De verenigingen en handelaars kunnen ook zaken
in de gemeentelijke kalender plaatsen. Deze kalender is eveneens voor iedereen zichtbaar.
Daarnaast zal de gemeente blijven inzetten op facebook en website.
Offline Communicatie:
Infoblad zal maandelijks verschijnen, met uitgebreide activiteitenkalender.
De vrijetijdsraad had graag een reactie van de jeugdraad ivm wat de toekomstvisie is van JEGO. Zijn deze
uitgaven nog te verantwoorden?
Er werd wel onmiddellijk de opmerking gemaakt dat dit veel minder frequent verschijnt en specifiek aan
jeugd gebonden is.
Sigrid speelt de vraag door naar de deskundige Jeugd.

Agendapunt: Verkiezing ondervoorzitter
Er hadden zich vooraf geen kandidaten gemeld.
Tijdens de vergadering stelt Willy Van Mol zich kandidaat.
Willy werd unaniem verkozen als ondervoorzitter.

Agendapunt: Advies: organisatie rommelmarkten
Discussie: Zijn de rommelmarkten geen belemmering van het doorgaand verkeer in het centrum?
Belasten we ons centrum niet te veel?
Freddy V. geeft aan al vele jaren in het centrum te wonen en dit net als een zeer gezellige activiteit te
ervaren.
Er wordt door velen aangehaald dat het een gezellig en drukbezochte markt is. Ook dat éénmaal per
maand zeker geen zware belasting is voor het centrum. Bij goed weer zitten ook alle terrasjes vol.
Men vindt wel dat de mobiliteit zo min mogelijk last mag ondervinden en dat dus de doorgang
(Marktstraat–Fabriekstraat en Singel-Kattestraat) steeds goed bewaard moet blijven.

Agendapunt: Herbruikbare bekers
Willy Van Mol vraagt naar de stand van zaken betreffende herbruikbare bekers.
Uit de wetgeving:
Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij
evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens
90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022
is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de
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eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen
gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
Art. 5.3.12.2 Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking
en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig
gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide
voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
We dienen dus met herbruikbare bekers te werken op alle komende evenementen. Wat zijn de plannen
van de gemeente hierin?
Momenteel kan volgende stand van zaken medegedeeld worden:
- Opwijk tekende in om samen met andere gemeentes een groepsaankoop via Intradura te doen. Zij
zouden dan kosteloos de bekers stockeren en bij gemeentelijke evenementen hadden we dan in grote
aantallen bekers.
- Echter is momenteel nog steeds geen bevestiging van Intradura gekomen en duurt het allemaal wat
lang. Opwijk heeft momenteel zelf nog geen bekers aangekocht.
- Men geeft ook aan dat vermoedelijk ook brouwers deze piste aan het bewandelen zijn en ook zij
bekers te huur zullen aanbieden.
- De gemeente stelt zich de vraag of het wel nodig lijkt om bekers aan te kopen, daar er zovele andere
partners op de markt zijn. De herbruikbare bekers moeten immers altijd naar een industriële reiniging.
Een huurkost zal er dus altijd zijn. Moet dit wel via de gemeente? Is dit een te verantwoorden uitgave?
De pistes tot aankoop worden nog steeds bekeken en overwogen.
- Er wordt momenteel de piste bewandeld om de bekers via Nijdrop te promoten. Zij hebben 10 000
standaard bekers aangekocht en verenigingen kunnen hier dus terecht.
Er wordt door leden van de vrijetijdsraad gesuggereerd om met Nijdrop samen te zitten en andere pistes
hierin te bekijken.
Er wordt ook geopperd dat 90% recycleren niet mogelijk is op vele evenementen. Maar kunnen ze dit wel
controleren? Wat is het sanctiebeleid? Is de “boete” niet minder dan de huurkost?
Dit jaar moet sowieso nog als een overgangsjaar bekeken worden. Van een boete of enig sanctiebeleid is
momenteel nog niets gekend.
Sigrid plant een overleg in met Nijdrop om alvast hun piste tot verhuur te bekijken.

Agendapunt: Varia
Willy:
- Werken in Kloosterstraat: Kunnen dan de paaltjes niet weggehaald worden op de Borchtsite?
Er wordt aangegeven dat dat niet de bedoeling is. De paaltjes worden enkel weggehaald bij grote
evenementen of bij structurele problemen. Op zich is het centrum nog bereikbaar.
De werken zijn ten laatste afgerond op 28 februari 2020.
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Sigrid:
- NOSTA heeft een negatief antwoord gekregen op zijn aanvraag tot subsidies.
- Het subsidiedossier was wel tijdig ingeleverd, maar de scores bij andere projecten lagen hoger.
- Zij hebben pas aan de alarmbel getrokken de dag voor dat de beslissing bekend gemaakt werd.
- Sigrid doet een oproep aan iedereen om ideeën of andere suggesties zeker te melden om hierin toch
een steun te kunnen zijn.
- De gemeente stelt al:
o Arenaconcerten in samenwerking
o Samenwerken:
▪ Rond herbruikbare bekers
▪ Programmatie
▪ Zomerhappening

Verslag: Sigrid

Datum volgende vergadering: nog te bepalen , vermoedelijk februari
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