
 
 

 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Pierre-De Permentier: Het beleid van 

vervrouwelijking van de sportbeoefening. 

 

Mevrouw de Gemeentesecretaris, 

Beste Betty, 

  

Ik wil het College interpelleren over de initiatieven die het heeft genomen om de toegang en 

de deelname van vrouwen aan sport te bevorderen.  In de sportwereld heerst een opvallend 

verschil tussen mannen en vrouwen, of het nu gaat om media-aandacht, verloning van de 

atleten of toegankelijkheidsproblemen. 

  

Al tegen het einde van de tienertijd nemen jonge meisjes geleidelijk afstand van de 

sportbeoefening.   In het actieve leven valt het nog sterker op dat heel wat vrouwen het 

sporten opgeven omdat het moeilijk is een evenwicht te vinden tussen een professioneel leven 

en de verantwoordelijkheid voor een gezin. 

  

1° Aangezien onze gemeente degelijke sportclubs heeft en er verschillende initiatieven 

bestaan om de toegang tot en de deelname van vrouwen aan de sport te versterken, zou ik 

meer willen weten over de initiatieven die het College in deze bestuursperiode heeft genomen. 

  

2° Het lijkt me fundamenteel dat de sportdienst voor deze problematiek wordt 

gesensibiliseerd. Is dat reeds het geval?  Zo ja, hoe? Werken er ook vrouwen in de diensten en 

cellen die de sportzalen beheren (d.w.z. zijn ze gemengd)? 

  

3° Minister Valérie Glatigny (MR) nam onlangs deel aan een openbare vergadering 

georganiseerd door de MR van Vorst. Tijdens de vergadering kondigde ze aan dat haar 

ministerie lokale initiatieven ter bevordering van de integratie van vrouwen wil 

ondersteunen.  Heeft het College al contact opgenomen met de minister om projecten in dat 

kader op te starten? Indien nee, waarom niet? 

  

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden. 

 

Cédric Pierre-De Permentier 

 

 

 

Antwoord van de heer Ouartassi: 

 

Geacht gemeenteraadslid, 

Beste Cédric, 

 

Sportbeoefening door vrouwen maakt integraal deel uit van onze politieke visie op sport. We 

werken immers iedere dag in deze richting door sport voor vrouwen te stimuleren. Ik heb 



bijvoorbeeld reeds het project van vrouwenvoetbal uiteengezet, waarmee we in november 

gestart zijn en waarvoor we een subsidie hebben verkregen.  En op 30 mei, afhankelijk van de 

evolutie van de huidige toestand, hebben we een vrouwenfutsaltoernooi gepland in het Kleine 

Sportpaleis.  

Daarnaast bouwen we in samenwerking met de wijkcontracten sportzalen waar zachte sporten 

als yoga, dans of nog tafeltennis kunnen worden beoefend. We werken dus op vlak van 

verschillende disciplines om iedereen aan te moedigen aan sport te doen. 

 

Hieronder vindt u meer in detail wat er bestaat: 

Er zijn 4 uitsluitend vrouwelijke clubs/vzw's in onze infrastructuren waaraan we de BX 

zouden kunnen toevoegen die een in wezen mannelijke club is, maar die in het Sportcomplex 

van de Bempt over een vrouwelijk team beschikt.  

Voor deze 5 entiteiten tellen we een totaal gebruik van 20u. 

Betrokken disciplines: GYM - ZACHTE SPORTEN - FITNESS/CONDITIETRAINING - 

VOETBAL 

Anderzijds zijn er andere clubs/vzw's die naast hun mannelijke activiteiten of gemengde 

sportactiviteiten ook vrouwencategorieën aanbieden. Er zijn er 12 van dit type en ze 

gebruiken een totaal van 76u30 voor deze activiteiten.  

Betrokken disciplines: DIVERSE VECHTSPORTEN - TAEKWONDO - BADMINTON - 

MULTI-SPORTEN - GYMNASTIEK - BASKETBAL - ATLETIEK - VOETBAL - 

FUTSAL - RUGBY  

De dienst schenkt uiteraard aandacht aan dit thema. We willen hieraan nog meer aandacht 

schenken door vormingen en bijeenkomsten met andere structuren te organiseren om goede 

praktijken op dit gebied te verwerven. 

Onze subsidioloog is bezig met het zoeken naar alle mogelijke financieringen. 

 

 

 


