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Voetbal 1ste provinciale KAV Dendermonde

Nostalgisch voetbalveld moet weg voor
sporthal
Vandaag om 11:30 door ddd

DENDERMONDE - Vorige week besliste het schepencollege van Dendermonde dat het terrein van de meer
dan 100 jaar bestaande voetbalclub KAV Dendermonde na volgend seizoen plaats moet ruimen voor de
sporthal van Grembergen.

Zaterdag werd het dossier ‘Sportinfrastructuur Grembergen’ meegedeeld aan alle betrokken clubs. “Dit gebeurde zonder overleg”,
zegt de Raad van Bestuur van de oudste voetbalclub van de regio. “Het was een loutere mededeling. Dat we ooit de gronden,
eigendom van de stad, zouden moeten verlaten was al langer duidelijk, maar dit is onverwacht”, zegt de Dendermondse voorzitter
Jan Tas.

“De club betreurt vooral dat er geen enkel voorafgaand overleg is geweest, dat de oude intentieverklaring, die in mei vorig jaar aan
toenmalig schepen van Sport werd overgemaakt, zonder enige respons bleef en dat de stad geen enkel initiatief nam om naar een
alternatief te helpen zoeken.”

Wie in Dendermonde voetbal zegt, denkt Grembergen. Tussen Grootzand en Bakkerstraat beleefde de club met stamnummer 57
periodes van hoge glorie en van diep verval. De stad gaat er nu vanuit dat na de nakende fusie met KV Sint-Gillis de club naar
ginder kan verhuizen. In de wijk Lutterzele heeft de club slechts één veld dat nog minder toegankelijk en bereikbaar is dan de B-
velden in de Oude Kerkhofstraat (Grembergen) en de terreinen in de Boonwijk zijn eigendom van het bedrijf Desso. De uitbreiding
van de site Van Langenhovenstraat is verre van voor morgen.

“We hebben begrip voor de nood aan huisvesting voor alle sportclubs, maar dat mag niet ten koste van één club gaan”, besluit de
Raad van Bestuur van KAV Dendermonde.
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De Dendermondse voorzitter Jan Tas zit met de handen in het haar. (FOTO: GREGORY VAN GANSEN)
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