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Inleiding
Dit protocol voor de gemeenten is aanvullend op de leidraad voor een verantwoorde heropstart
van de sportsector (update 29 juli) en bevat enkele basistips voor lokale besturen om de heropstart
of organisatie van de sportsector binnen hun gemeente op een veilige en verantwoorde manier te
laten verlopen.
Niet alle sporten zijn mogelijk in de openbare ruimte zonder specifieke sportinfrastructuur. Een
(her)opening van de sportinfrastructuren is dan ook noodzakelijk. Als grootste aanbieder van
sportinfrastructuur willen gemeenten volop inzetten op het (her)openen van hun infrastructuren,
zowel voor de sporters in georganiseerd verband als voor de vrije gebruikers. Dit protocol is ook
aanvullend op het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur.
Met dit protocol willen we de gemeenten richting geven hoe ze te werk kunnen gaan en hen
aandachtspunten meegeven voor een lokale uitwerking. Hierbij zijn we uiteraard gebonden aan
de nationaal of provinciale geldende maatregelen, maar is er daarnaast ruimte voor lokale
inschattingen over het aanbieden van een veilige sportomgeving. Het staat een
infrastructuurbeheerder vrij om strengere regels te hanteren indien men inschat dat dit
noodzakelijk is om de veiligheid te kunnen garanderen.
De gemeente maakt afspraken met alle gebruikers van haar infrastructuren. Elke gebruiker kan
zich dan zo organiseren dat ze voldoet aan deze afspraken. Deze afspraken zullen dus verschillen
per gemeente, per soort infrastructuur, per soort gebruiker… Eén standaarddraaiboek voor alle
(gemeentelijke) sportinfrastructuren is dus niet mogelijk.
Met dit document, dat door de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector is opgesteld,
willen we erin slagen om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk terug een sportplek te geven.
Dit altijd vanuit de overweging dat de gezondheid van sporters en medewerkers voorop staat.
Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties kunnen opleggen.

1. Afwegingskader voor het (her)openen van infrastructuur
Als lokaal bestuur is één van je doelstellingen om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en
bewegen, en dit in veilige omstandigheden. Dit betekent ook dat lokale besturen bepaalde
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afwegingen moeten maken om infrastructuur al dan niet open te stellen. De lokale beslissingen
kunnen dus soms strikter zijn dan de mogelijkheden die de Nationale Veiligheidsraad biedt. Denk
daarbij aan het later heropenen van bepaalde sportaccommodatie door gebrek aan toezicht, de
vrees voor het ontstaan van een zogenaamde hotspot of een strengere capaciteitsregel door
beperkingen in de randaccommodaties zoals kleedkamers of toegangen of om geen discriminatie
te creëren tussen verschillende leeftijdsgroepen, ...

5 leidende vragen voor de afweging om sportinfrastructuur al dan niet open te stellen:
1.

Kan je een veilige infrastructuur of dienst aanbieden? Welke maatregelen zijn
daarvoor nodig?
Parameters zijn hier uiteraard de veiligheid van de gebruikers en van de medewerkers.
Hiervoor verwijzen we naar alle maatregelen die zijn opgenomen in het protocol beheerders.
2. Wat is voor het bestuur prioritair om te kunnen starten?
Dit gaat om afwegingen in sportclubbeleid en/of ‘alle’ inwoners, publieke ruimte en/of indoor
en/of zwembad, topsport en/of recreatiesport. Soms zal een bestuur een bepaalde keuze
prefereren, maar op het terrein vaststellen dat dit niet haalbaar is. Ook de praktische
haalbaarheid zal dus zeker meespelen in het bepalen van prioriteiten.
Bv. een topgymnastiekzaal voorrang geven op de gemeentelijke sporthal
Bv. een bemande sportzaal of een onbemande sportzaal
Bv. ter beschikking stellen van sporthallen voor scholen of verdeling mondmaskers
3. Is het wenselijk om de opgelegde beperkingen op te volgen, te controleren. En zo
ja, hoe dan?
Dit kan gaan om heldere en handelbare afspraken met clubs, taken voor buurtbewoners van
de sportaccommodatie tot samenwerking met lokale politie.
Het is belangrijk om per accommodatie een corona-draaiboek op te maken.
We gaan hier ook op in bij het ‘protocol beheerders’
4. Is het financieel haalbaar om aan al het bovenstaande te voldoen?
Je kan bij alle infrastructuur aangeven dat opening mogelijk is met aangepaste maatregelen
en met de nodige opvolgingsmaatregelen. Daar staat ook een kostprijs tegenover. Ondanks
dat je maximaal wilt openstellen als lokaal bestuur, kan je toch kiezen om niet open te stellen
omwille van niet-verantwoordbare uitgaven. Denk daarbij aan een schaatspiste of een
zwembad, maar ook aan zeer kleine sportinfrastructuur die te veel maatregelen zou vragen
om veilige afstanden te bewaren.

Pas als een lokaal bestuur op bovenstaande 4 vragen een positief antwoord heeft, kan (een
deel van) de sportaccommodatie openen, en dit in samenspraak met alle betrokken partners in
die infrastructuur. En dan is de volgende vraag ook absoluut belangrijk:
5. Welke partners of communicatiekanalen kan je betrekken om optimaal te
communiceren en te sensibiliseren?
Denk aan de andere gemeentelijke diensten, de sportraad, de sportclubs, maar ook aan
buurtbewoners, jongeren, welzijnspartners, ouderenraden, scholen, …
Neem deze initiatieven dan ook op bij de ‘te nemen maatregelen’.
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Dit betekent dat je voor verschillende sportaccommodaties ook verschillende beslissingen kan
nemen omdat andere partners betrokken zijn, of andere werkvormen actief zijn op het terrein.
Denk hierbij aan de gecontroleerde clubbezetting in indooraccommodaties tegenover de
uitdagingen die er liggen om onze jongeren ook een plaats te geven in de openbare ruimte. Niet
meer of minder belangrijk, maar een heel andere aanpak en dus andere antwoorden op
bovenstaande vragen.
Om hier verder op in te gaan, ontwikkelen we het protocol voor beheerders met richtlijnen
voor het openen van outdoorsportinfrastructuur, indoorsportinfrastructuur en zwembaden.
De protocollen met betrekking tot speelterreinen, skateparken, basketpleintjes en openbare
beweegplekken worden opgemaakt in samenspraak met het Expertisecentrum Buurtsport, De
Ambrassade, Bataljong en verschillende jongerenwerkingen. Deze kennis en info wordt
gebundeld binnen de exitstrategie ‘Publieke Jeugdruimte Meer waardevolle plekken voor
kinderen en jongeren’. Hierbinnen is ook extra aandacht voor maatschappelijke kwetsbare
kinderen en jongeren verwerkt.

2. Algemene aanpak voor verenigingen en voor
andersgeorganiseerde sportaanbieders
2.1.

Algemeen
1.

2.

3.

4.

5.

Informeer alle sportaanbieders in je gemeente over de geldende maatregelen, voor zover
dat nog niet is gebeurd. De maatregelen kunnen voor elke sport een andere impact
hebben. Maak hier dus ook de juiste vertaalslag wat dit betekent voor een bepaalde
sportclub, sporttak of werking.
Maak een onderscheid tussen buitensportclubs en binnensportclubs, contactsporten en
niet-contactsporten (elke sport kan zich echter zo organiseren dat er geen contact is),
clubs met eigen accommodatie en clubs die trainen in de gemeentelijke accommodatie.
Ook je eigen (buurt)sportwerking, jeugdwerking of privé-initiatieven kunnen hier in
betrokken worden.
Inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn. Betrek ook
de binnensportclubs eventueel in het buitensporten. Rekening houdend met maximaal
sporten in openlucht kan dit ook een verschuiving betekenen in het gebruik van de
buitensportaccommodaties. Maak dit ook bespreekbaar met de buitensportclubs.
Vraag aan elke sportvereniging en sportaanbieder wie hun ‘corona-aanspreekpunt’
wordt. Dat kan iemand anders zijn dan de gewone clubverantwoordelijke. Vraag om een
corona-actieplan met de cluborganisatie aangepast aan de veiligheidsmaatregelen, en
een corona-contact. Zie hiervoor ook ‘protocol beheer’, en de richtlijnen van de eigen
federatie.
Bekijk het mogelijke gebruik van de gemeentelijke accommodaties in eigen beheer. Zie
hiervoor ‘protocol beheerders’ en het voorgaande afwegingskader. Eigen beslissingen
rond openstellen van de accommodatie bepalen je communicatie naar de betrokken
verenigingen. Een herverdeling van sportclubs kan hier ook een oefening zijn.
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2.2.

Buitensportaccommodaties in beheer van clubs
1.

Spreek met de clubs af dat zij melden wanneer ze hun locatie(s) denken open te zullen
stellen voor activiteiten, en voor welk soort activiteiten dat zal zijn.
2. Maak afspraken met sportaanbieders over hoe ze zullen opvolgen binnen de club dat de
maatregelen worden nageleefd. Dit gaat om de interne naleving van de afspraken.
3. Bespreek ook met clubs waar de interne opvolging stopt, en waar afspraken nodig zijn
met lokale politie. Uiteraard is het de bedoeling om dit laatste maximaal te beperken.
4. Bekijk ook waar je als gemeente gezamenlijke materialen kan aanreiken aan de
verenigingen, al dan niet tegen betaling (signalisatiemateriaal, beschermingsmateriaal,
poetsmateriaal).

2.3.

Binnensportaccommodaties
1.

Maak samen met binnensportaanbieders afspraken over de mogelijkheden voor
georganiseerde sportactiviteiten/trainingen in de buitenlucht
2. Geef aan op welke (sport)locaties sportactiviteiten zijn toegestaan zodra je weet welke
clubs nog willen heropstarten en hoe je gemeentelijke openstelling zal verlopen.
3. Maak afspraken met sportaanbieders over hoe ze zullen opvolgen binnen de club dat de
maatregelen worden nageleefd. Dit gaat om de interne naleving van de afspraken.

2.4.

Anders georganiseerde sport
1.

2.

3.

4.
5.

Bespreek binnen je eigen sportdienst, de jeugddienst, je buurtsportwerking, … maar ook
met jongeren, buurtbewoners… welke rol en mogelijkheden zij zien om op een enigszins
georganiseerde manier sportactiviteiten met een focus op jeugd en jongeren in de
buitenlucht te organiseren. Hierbij extra focus op niet-leden van sportclubs, zodat ook
zij kansen krijgen om te kunnen sporten en bewegen;
Bespreek met sportaanbieders of er mogelijkheden zijn om sportactiviteiten aan te
bieden voor niet-leden of om niet-leden te integreren bij de bestaande groepen. Het
online-aanbod dat ontstaan is de voorbije periode kan hier een aansluiting geven op een
nieuw doelpubliek om te betrekken in de verenigingen.
Buurtsportcoaches kunnen hier in sommige gemeenten ondersteuning bieden;
Betrek hierbij ook eventuele andere organisaties die al actief zijn in de wijken. Hier
spreken we eerder voor sporten op de basketpleintjes, skateparken, buurtpleintjes …
Bespreek op welke manier opvolging mogelijk is in het naleven van de richtlijnen die
worden opgemaakt voor de openluchtinfrastructuur.
Maak afspraken met de lokale politie en de contactpersonen van sportaanbieders op de
locatie hoe wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van maatregelen. Spreek ook
goed af welke sancties daarop kunnen volgen, zoals het uitsluiten van deelname van
(groepen van) personen (omgevingsverbod) tot zelfs het tijdelijk weer sluiten van de
accommodatie. Dit laatste dienen we met zijn allen te allen tijde te vermijden.
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