Houthalen-Helchteren, 19 januari 2012
Ter attentie van
Mevr. Veronique Mertens
gemeenteraadsvoorzitster
Grote Baan 112
3530 Houthalen-Helchteren

Geachte mevrouw
Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad januari 2012 – FC Helson
In de gemeenteraad van december kaartten onder meer de collega’s van de CD&V-fractie de problematiek
rond voetbalclub FC Helson aan. Uit de contacten die wij, ongetwijfeld samen met andere
gemeenteraadsleden hier in deze gemeenteraad, nadien hadden met de voetbalclub en de omwonenden,
alsook ingaand op de opmerkingen als zou het gemeentebestuur voor eind februari met een definitieve
oplossing komen, willen wij als S&D-fractie graag enige verduidelijkingen in dit dossier, aangezien dit toch
een dossier is dat al meer dan een jaar aansleept en waarin er geregeld tegenstrijdige verhalen de ronde
doen. Bovendien wordt het dossier momenteel als een alleenstaand feit behandeld, daar waar een globale
gemeentelijke visie en een hieruit voortvloeiende aanpak mogelijk andere en meer duurzame opties
genereert.
Als S&D hebben wij dan ook volgende vragen:
1. Wat is de gemeentelijke visie over de spreiding van jongeren die willen voetballen in onze gemeente.
In heel wat andere gemeenten wordt gewerkt met een cluboverschrijdend spreidingsplan waarbij
een overkoepelende overlegstructuur een goede verdelingsbalans beoogt van spelers bij diverse
gemeentelijke clubs. Is deze visie en werkwijze er ook in onze gemeente? Zo ja, wie zit er dan
vertegenwoordigd in dit overkoepelend overlegorgaan en wat zijn de doelstellingen en de resultaten
van dit overlegorgaan tot op heden?
2. Hoe wil het gemeentelijk sportbeleid de lokale voetbalclubs stimuleren tot een cluboverschrijdende
samenwerking?
3. Heeft het gemeentebestuur zicht op het feit dat er voetbalclubs zijn in onze gemeente die nog heel
wat trainingsuren en –terreinen beschikbaar hebben voor jeugdspelers en is het gemeentebestuur
bereid hieromtrent in overleg te treden met clubs die een te beperkte capaciteit hebben inzake
trainingsvelden en –uren om door een betere gemeentelijke spreiding het huidige probleem van FC
Helson te kanaliseren?
4. Er wordt gesuggereerd dat het aanleggen van een kunstgrasveld een optie zou zijn voor FC Helson.
De voorbije jaren werden vanuit de Vlaamse Gemeenschap, departement Sport financiële
ondersteuningsmiddelen aangeboden voor voetbalclubs die de aanleg van een kunstgrasveld

plannen. Gelet op de huidige problematiek; hoe is er binnen het sportbeleid van onze gemeente
omgesprongen met dit ondersteuningsaanbod vanuit Vlaanderen. Met andere woorden, werd
destijds een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap? Zo ja, wat was hiervan het resultaat,
zo neen, wat is de motivering waarom dit niet gebeurd is?
5. FC Helson suggereert twee oplossingsmogelijkheden voor het huidige tekort aan oefenvelden. De
eerste oplossing is het heroriënteren van de bestaande oefenterreinen, waardoor ze verticaal komen
te liggen ten opzichte van de huidige kantine en er een oefenveld bij kan komen. Dit impliceert wel
dat een stuk aangrenzende natuur moet opgeofferd worden. De tweede oplossing stelt een
bijkomend oefenveld voor op een braakliggend groen terrein aan de overzijde van de Eikendreef.
a. Welke adviezen werden hieromtrent reeds ingewonnen en met welk gevolg?
b. Welk van beide opties draagt de voorkeur weg van het huidige bestuur?
c. Op basis waarvan baseert het gemeentebestuur zich voor de gemaakte keuze?
Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen tijdens een open debat in de gemeenteraad.
Alvast onze dank
Olga Van De Vloed
Jules D’Oultremont
gemeenteraadsleden S&D
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