
Open Brief aan gemeentebestuur - 10-12-2019 
Beleidsplan bedreigt het Edegems verenigingsleven 
 
Mijnheer de burgemeester, 
Dames en heren schepenen, 
 
Via onze vertegenwoordigers in de gemeentelijke adviesraden hebben wij kennis gekregen van de 
“Wegwijzers voor Edegem- beleidsvisie 2019-2024 ” en de “Strategische nota 2020-2025”. In deze 
teksten lezen wij beleidsvoorstellen die verontrusten omwille van o.i. grote tegenstrijdigheden. 
Naast de eerste reacties, die u vanuit de adviesraden reeds kreeg, willen we ook los van deze 
adviesorganen onze bezorgdheden meedelen. Dit doen we vanuit ons lidmaatschap van een vereniging, 
als ouder of als geëngageerde vrijwilliger. 
 
“Betrouwbare en toegankelijke communicatie dragen bij aan transparantie" is één van uw 
aandachtspunten binnen de transversale doelstellingen. Toch worden beleidsplannen bestempeld als 
vertrouwelijke documenten die niet verspreid mogen worden. Het komt ons over als een bewuste 
communicatiestrategie die verre van toegankelijk of transparant is. Het informeren van adviesraden en 
deze dan slechts enkele dagen de tijd geven om een gefundeerd advies af te leveren, geeft ons bovendien 
een ongemakkelijk gevoel. Op 12 november werd de informatie gedeeld, waarbij aan de adviesraden 8 
dagen de tijd werd gegeven om een advies binnen te brengen. Dit zonder inzage te hebben in de 
gegevens op basis waarvan de beleidsploeg dit meerjarenplan uitwerkte... 372 dagen na de 
verkiezingen. 
 
1. Steun aan het verenigingsleven 
 
In uw beleidsvisie stelt u : “Kunst en cultuur zorgen voor affectie, empathie en verbinding. Daarom blijft 
Edegem investeren in verenigingen en mensen” en verder ”Het verenigingsleven vervult een belangrijke 
gemeenschapsvormende functie. Daarom willen we het bloeiende verenigingsleven in Edegem op een 
creatieve manier ondersteunen door een kader te bieden en onderlinge samenwerking te faciliteren” 
 
In de concrete beleidsvoorstellen lezen wij evenwel dat u “de logistieke ondersteuning voor 
evenementen gaat evalueren” en zelfs “We stoppen alvast met het uitlenen van materiaal en 
vervangen dit door een materiaaltoelage.” 
 
Het bloeiende Edegemse verenigingsleven is gestoeld op enerzijds een enorm engagement van talrijke 
vrijwilligers en anderzijds de logistieke steun van de gemeente. Er wordt gevreesd dat de 
aangekondigde evaluatie van de logistieke ondersteuning voornamelijk vanuit een besparingscontext 
voor de gemeente zal gevoerd worden en onvoldoende rekening zal houden met de impact op de 
financiële draagkracht van de Edegemse verenigingen. 
 
Om hun werking te financieren, organiseren verenigingen tal van activiteiten: concerten, groepsfeesten, 
overgangen, fuiven, kaas-en wijnavonden enz. Het gratis kunnen beschikken over feestmateriaal of 
tegen een betaalbare prijs gebruik kunnen maken van locaties als Hangar 27, de refter van de 
gemeenteschool enz. zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. 
 
De aangekondigde subsidievermindering van 10% en vervanging van de uitleendiensten door een niet 
verder gedefinieerde materiaaltoelage doet vele verenigingen vrezen voor financiële implicaties en 
bijkomende lasten op alle vrijwilligers die de verenigingen in leven houden. 
 
Feestmateriaal huren aan commerciële tarieven lijkt zowel voor de verenigingen als voor de gemeente 
via een gemeentelijke materiaaltoelage geen besparing te kunnen opleveren. We gaan er ook van uit dat 
de materiaaltoelage lager zal liggen dan de kosten die nu voor deze dienstverlening gemaakt worden, 
anders zou dit geen besparing opleveren. 
 



Het is wel een besparing die rechtstreeks gedragen moet worden door de verenigingen zelf, die 
daardoor niet anders zullen kunnen dan een aantal evenementen afschaffen en/of hun lidgelden stevig 
verhogen. Daardoor zal het nu heel diverse en kwalitatieve aanbod van verenigingen sterk verminderen. 
Bij een noodzakelijke verhoging van lidgelden, vallen ook de meest kwetsbare gezinnen uit de boot. 
Hiermee gaat u lijnrecht in tegen doelstellingen op vlak van het “Armoedebeleid” waar u stelt dat u 
kinderen in armoede de kans wil geven om te participeren aan het jeugd- en verengingsleven. 
 
2. De jaarmarkt van Edegem 
 
In uw beleidsvisie stelt u: “Onder het motto ‘tene quod bene’ blijft het bestuur de traditionele jaarmarkt 
hoog in het vaandel dragen. Mensen ontmoeten elkaar na de grote vakantie en dat leidt telkens tot een 
hoogtepunt voor het Edegemse samen-leven.” 
 
De jaarmarkt van Edegem is inderdaad een top-event. Maar hoe denkt u de jaarmarkt in stand te kunnen 
houden als de logistieke ondersteuning vanuit de gemeente verdwijnt? Voor vele verenigingen zijn de 
opbrengsten van het jaarmarktweekend de bron van inkomsten waarmee hun jaarwerking wordt 
gefinancierd. Nu reeds horen wij dat sommige verengingen vrezen voor hun voortbestaan als deze 
inkomsten sterk gereduceerd worden. 
 
Veel deelnemers geven nu al aan dat indien er geen gemeentelijk materiaal meer ter beschikking gesteld 
wordt, zij ook niet meer kunnen deelnemen aan de jaarmarkt. 
 
3. Andere grote en kleine evenementen 
 
Net zoals de jaarmarkt zijn er ook andere evenementen die, omwille van de afschaffing van de logistieke 
ondersteuning, bedreigd worden in hun voortbestaan. Hierbij komen het Palingfestival en Levensloop 
Edegem in beeld, toch beiden projecten met een grote maatschappelijke waarde. Vergeten we hierbij 
ook niet hoe deze evenementen bijdragen aan het realiseren van verschillende SDG's. Wellicht is het 
afstoten van het jaarlijks gratis festival “Rock@Edegem” ook een gevolg van deze beleidskeuze. Zonder 
voldoende logistieke ondersteuning zal de huidige groep vrijwilligers de organisatie niet meer rond 
krijgen. Commercialisering is ook hier uw boodschap. 
 
Daarnaast verwijzen we ook naar de buurt- en wijkfeesten. Ook u erkent deze als belangrijk en zegt deze 
te willen "stimuleren". Vele vrijwilligers die dit soort initiatieven nu reeds trekken, maken zich grote 
zorgen over het voortbestaan van hun initiatieven wanneer er geen materiaal meer ter beschikking 
gesteld wordt vanuit de gemeente. 
 
4. Hangar 27 
 
In uw beleidsvisie stelt u “De vele jeugdinitiatieven, ontspanningsmogelijkheden en 
jongerenverenigingen die onze gemeente rijk is, zetten Edegem op de kaart als een leuke en interessante 
plek om op te groeien” 
 
Maar in de concrete beleidsvoorstellen lezen wij: “De gemeentelijke jeugd- en cultuurzaal Hangar 27 
wordt overdragen naar een externe partner… Bijzondere aandacht gaat hierbij ook naar het aantrekken 
van commerciële initiatieven en private feesten.” 
 
Waar vandaag de verenigingen deze hangar kunnen huren aan zeer redelijke voorwaarden, dreigt dit 
volledig te verdwijnen indien Hangar 27 wordt afgestoten en in de handen komt van een privaat 
eventbureau. 
 
 
 



Dit lijkt in schril contrast te staan met de beweegreden om twintig jaar geleden Hangar 27 in te richten 
als multifunctionele jeugd- en cultuurzaal. Omdat er vroeger nogal wat feestjes in onveilige situaties 
plaatsvonden in diverse verenigingslokalen werd “Hangar 27” gerealiseerd. Deze ruimte werd ingericht 
volgens de regels van brandveiligheid en voorzien van een degelijke geluidsisolatie. Het afstoten van 
Hangar 27 en overdragen aan een externe partner lijkt dan ook een dynamiek te kunnen veroorzaken 
waarbij verenigingen om financiële redenen terug zullen grijpen naar eigen faciliteiten, ongeacht of deze 
hiervoor geschikt zijn of niet. Hoe de zogenaamde fuifcoaches hieraan kunnen verhelpen, is ons verre 
van duidelijk. 
 
5. Ondersteuning van de verenigingen 
 
In uw beleidsvisie stelt u: “Het verenigingsleven vervult een belangrijke gemeenschapsvormende 
functie. Daarom willen we het bloeiende verenigingsleven in Edegem op een creatieve manier 
ondersteunen door een kader te bieden en onderlinge samenwerking te faciliteren.” 
 
In de strategische nota lezen wij: “Wij brengen de ondersteuning die verenigingen krijgen in kaart en 
evalueren de criteria en omvang ervan in functie van hun bijdrage aan de realisatie van onze na te streven 
beleidsdoelen.” …“Wij uniformiseren huurprijzen en tarieven voor de ondersteuning door gemeentelijke 
diensten en het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.” 
 
Ook in deze actiepunten blinkt uw nota uit in onduidelijkheid en creëert ze allesbehalve rust of 
vertrouwen. Dit leidt tot veronderstellingen, onzekerheid en een negatieve dynamiek in het 
verenigingsleven. 
 
Er wordt gesproken over het uniformiseren van huurprijzen. Betekent dit automatisch ook een 
verhoging? Nergens in het strategisch meerjarenplan noch in de presentatie voor de adviesraden wordt 
er concreet ingegaan op het ter beschikking stellen/verhuren van lokalen aan verenigingen. 
De “evaluatie van de ondersteuning” zou dus ook kunnen gaan over de bestaande subsidieregelingen. In 
de context van de besparingen is dit evenmin geruststellend. 
 
6. De gemeentelijke sporthal 
 
In de beleidsvisie lezen wij: ” Sport en bewegen zijn zeer belangrijk om fit en gezond te blijven en dit op 
elke leeftijd. Sportorganisaties spelen daarnaast een belangrijke rol in de samenleving.” 
 
In de beleidsvoorstellen wordt gesteld dat “het exploitatiemodel van de sporthal wordt hervormd, 
inclusief de inzet van de huidig zaalwachters” en verder “de gemeente kiest voor een planmatige aanpak 
van de (bovenlokale) infrastructuur met een regierol voor het lokaal bestuur.” 
 
Hoe wazig deze tekst ook is, hij lijkt aan te geven dat de gemeente ook de sporthal wil afstoten en 
overdragen naar een externe partner. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de sportverenigingen en 
de scholen die vandaag gebruik maken van de sporthal is hoogst onduidelijk. Maar ook hier is de context 
van de besparingen zeer bedreigend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze conclusie 
 
Vanuit onze bezorgdheden rond het verenigingsleven voor jonge en minder jonge Edegemnaren, hopen 
we van harte dat u een aantal voorstellen minstens opnieuw onder de loep neemt en de bedenkingen 
van alle ondertekenaars meeneemt in dit beslissingsproces. 
 
Heel concreet vragen/eisen? wij dat de gemeentelijke uitleendienst voor feestmateriaal zou blijven 
bestaan en er voldoende medewerkers ter beschikking blijven om deze dienst, zoals in het verleden, op 
een behoorlijke wijze te exploiteren. 
 
Voor wat de andere punten betreft, vragen wij dat u onze bezorgdheden ernstig neemt en met de 
betrokken verenigingen en adviesraden gaat samen zitten. 
 
Wij begrijpen dat een bestuur ten allen tijden moet waken over de kostprijs en efficiëntie van de 
dienstverlening. Uw beleidsvoorstellen gaan evenwel veel verder dan dat. Het ontwikkelen of afstoten 
van diensten zijn beleidskeuzes. Zo kunnen diensten, zoals het uitlenen van feestmateriaal en de 
logistieke ondersteuning van de verenigingen, collectief worden georganiseerd en gefinancierd. Via de 
belastingen betaalt de burger zijn faire bijdrage. Uw keuze om deze diensten af te stoten, verschuift de 
kost naar de vereniging. Via onder meer duurdere lidgelden zal de factuur uiteindelijk terug bij de 
burger komen, die ze dan wel alleen moet betalen. 
 
U kondigt feestelijkheden aan in het kader van “Edegem 850”. "Edegem 800" was een historisch feest, 
gedragen door bruisende verenigingen en honderden vrijwilligers. Als u wil vermijden dat de 
herdenking 50 jaar later een treurmars wordt, zal u uw beleidsplan op vele punten grondig moeten 
bijstellen. Wij hopen dat u hiertoe bereid bent. Het spreekt voor zich dat we daar constructief aan willen 
blijven meewerken. 
 
Jan Duden 
CD&V Edegem 
 


