
 

 

  
 

Essen, 21 januari 2021                                                                                            Gemeente Essen, Heuvelplein 23, 2910 Essen 

 
Extra duiding burgemeester 
Onderwerp: Indoor sport voor -13-jarigen 
 
 
Beste verantwoordelijke van uw sportclub, 
 
De coronacrisis is nu ruim tien maanden geleden uitgebroken, en nog steeds is de situatie zorgelijk. Uiteraard volg ik 
de polsslag in het Essense sportleven, en besef ik dat sommigen zich vragen stellen bij de maatregelen. Meer bepaald 
de regel waarbij momenteel geen toelating wordt gegeven om met -13jarigen binnen te sporten, wordt door 
sommigen in twijfel getrokken. Dat ondergraaft het draagvlak om vol te houden en dus sneller uit de crisis te geraken, 
en daarom geef ik graag iets meer uitleg. 
 
Het toelaten van indoor sportactiviteiten voor -13jarigen wijkt af van een bepaling in het Ministeriële Besluit die stelt 
dat sportvoorzieningen gesloten zijn. Sportzalen zijn dus gesloten, behalve wanneer de lokale overheid deze opent 
voor -13jarigen. Niet omgekeerd. Een toelating is dus enkel mogelijk wanneer de lokale, gemeentelijke 
gezondheidssituatie het toelaat. 
 
De medische situatie in Essen wordt bijzonder goed opgevolgd. Door mijzelf, door de diensten van de gemeente, in 
overleg met de gouverneur en haar diensten, en uiteraard in overleg met de medici. Daarbij geloven we zeker dat 
jullie erg veel moeite zullen doen om zo coronaproof mogelijk sportactiviteiten aan te bieden. Net zoals de 
cultuursector, horeca, woonzorgcentra, scholen en tal van andere sectoren dit zeker aankunnen. Maar dan nog 
moeten we vaststellen dat er een groot risico bestaat bij het bijeen brengen van mensen. De dagelijkse werkelijkheid 
toont dit aan. En daarbij wordt wel degelijk de afweging gemaakt tussen enerzijds de fysieke gezondheid van de 
bevolking in het algemeen, en de mentale en sociale gezondheid van de -13jarigen.  
 
Dit risico moet dus worden ingeschat rekening houdend met de plaatselijke context. Ik hoor wel eens dat “in andere 
gemeenten er wél toelating wordt gegeven aan -13jarigen”… Dat is inderdaad mogelijk, want de plaatselijke 
gezondheidssituatie kan dan ook verschillen… Om dit risico in te schatten, wordt, zoals gezegd, de medische situatie in 
Essen van erg nabij opgevolgd. Niet alleen de actuele medische situatie, maar ook de onmiddellijke vooruitzichten 
worden daarbij meegenomen. Omdat de trend over het al dan niet stabiel zijn van de cijfers daarvan afhankelijk is. 
 
Daarbij is het ongetwijfeld een open deur intrappen dat indoor sport voor -13jarigen slechts in één buurgemeente 
toegelaten is: Kalmthout. In onze vier andere buurgemeenten is indoor sport verboden. In het wekelijkse overleg 
tussen burgemeesters en gouverneur wordt ook telkens dit thema besproken en tot nu toe wordt het duidelijk 
afgeraden om de uitzondering te geven. Zeker voor de grensgemeenten, die bijzonder gevoelig zijn voor de situatie in 
Nederland. Essen is ten oosten, westen en noorden begrensd door Nederland, en het virus kent geen grenzen… We 
kennen in Essen sporadisch uitbraken her en der. Scholen zijn kwetsbaar. Meer besmettelijke varianten van het virus 
zijn aanwezig of in de buurt. Meer dan honderd Essenaren zitten momenteel in quarantaine of isolatie. Met andere 
woorden: de impact van de crisis is in Essen heel groot en het risico op een derde golf is zeker en vast bestaande. Wat 
mogelijk een impact zou hebben op de timing van vaccinaties. 
 
Met andere woorden: het uitgangspunt van de maatregelen is om zo weinig mogelijk bijeen te komen. Omdat een 
algemene lockdown te veel schade zou toebrengen, kiezen de federale en Vlaamse overheid ervoor om bv. de 
economie en het onderwijs, in tegenstelling tot het verenigingsleven (met uitzondering van het jeugdwerk), 
grotendeels te vrijwaren. In dat kader is binnensport in schoolverband dan ook nog toegelaten. 
 
 



 

 

Met de vaccinaties is het einde van de crisis in zicht. Het zou bijzonder onverstandig zijn om over één nacht ijs te gaan. 
Bovendien zijn er echt wel mogelijkheden om buiten te sporten. Onze sportdienst staat jullie bij om mee creatief na te 
denken over de mogelijkheden op dat vlak. 
 
Het toelaten van indoorsport voor -13jarigen druist momenteel in tegen het algemeen belang. Enkel indien de 
medische situatie voldoende stabiel is en op een voldoende laag niveau, in de lokale Essense context, zal daarvoor 
toelating worden gegeven.   
 
Dat wil niet zeggen dat er geen positieve vooruitzichten zijn. Ook vorige keer, toen de omstandigheden dit toelieten, is 
er toelating gegeven. Hopelijk kan dit binnenkort opnieuw. Wees ervan overtuigd dat de sportsector bij ons hoog in 
het vizier staat. Het gemeentebestuur helpt uw vereniging waar mogelijk: met logistieke en financiële steun, 
inhoudelijke coaching bij allerlei vragen, het organiseren van een panelgesprek voor het verenigingsleven, enz. Indien 
jullie nog ideeën hebben over andere ondersteuningen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze 
sportdienst.  
  
Graag bedank ik jullie voor jullie inspanningen en hoop ik dat we snel uit deze crisis zijn. Vanaf het moment geschikt 
en verantwoord is, zal ik niet aarzelen om toelating te geven voor de indoorsport voor -13jarigen.    
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De burgemeester, 
Gaston Van Tichelt 
 
 
Ik zou het op prijs stellen dat u deze informatie verspreidt bij uw bestuursleden en uw trainers, net zoals onze 
sportschepen, onze sportdienst of ikzelf van sommige bestuursleden en trainers vragen hebben gekregen. 
 


