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Stadsbestuur wijzigt plannen: nieuwe sportinfrastructuur komt niet in Oud Kerkhofstraat
maar aan Grootzand

Stadion KAV Dendermonde maakt plaats
voor nieuwe sporthal 
Vandaag om 12:30 door Stef Van Overstraeten

DENDERMONDE / GREMBERGEN - Het stadion van voetbalclub KAV Dendermonde, die fusieplannen heeft met
KV Sint-Gillis, wordt volgend jaar afgebroken. In de plaats van de vervallen voetbaltempel komt de nieuwe
sporthal van Grembergen, met groene ruimte voor de buurt.  

Het Dendermondse stadsbestuur wil deze beleidsperiode de sportinfrastructuur versterken. “De huidige sportinfrastructuur speelt
onvoldoende in op de noden en behoeften van sportverenigingen, sportende jeugd en volwassenen. We willen zorgen dat meer
mensen aansluiten bij de Dendermondse sportclubs, we willen minder of geen ledenstops, een efficiëntere organisatie van
trainingen en efficiënter gebruik van de bestaande terreinen”, zegt schepen van Sport Lien Verwaeren (CD&V). “De open ruimte
voor recreatie is beperkt en die willen we zo efficiënt mogelijk invullen.”

Eén van de concrete initiatieven is de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen. Er werd eerder beslist dat de nieuwe sporthal
van Grembergen op de site Oud Kerkhofstraat zou komen, maar van dat plan stapt het stadsbestuur nu af. “Door wijzigingen in het
Dendermondse sportlandschap bood zich een andere kans aan, namelijk de site van het voetbalterrein op het Grootzand”, zegt
schepen van Gebouwen Leen Dierick (CD&V).” Deze locatie komt vrij doordat er een samenwerking in de maak is tussen
voetbalploegen KAV Dendermonde KV Sint-Gillis.” De site is al eigendom van de stad. “Het zou ons de mogelijkheid geven om de
buurt daar een stuk op te waarderen en meer open groene ruimte in het centrum van Grembergen te maken. De hoge
verlichtingspalen en de lange grijze muur zouden plaatsmaken voor een open en toegankelijke sportsite. Uiteraard wordt de buurt
daar nog over geïnformeerd.”

Dans- en trampolinezaal

In de nieuwe sporthal zal plaats zijn voor een grote zaal, een danszaal, een trampolinezaal en een polyvalente zaal. Er zullen ook
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Het Ros Beiaardstadion ruimt plaats voor een nieuwe sporthal. “Deze beslissing gaat recht naar het hart”, zegt Kris Verbeckmoes van KAV
Dendermonde.
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vier kleedkamers gebouwd worden. “Door de inplanting van de sporthal op het Grootzand, komt er ook ruimte vrij op de huidige
locatie in de Scheldedreef, dit biedt dan weer mogelijkheden voor de aangrenzende tennisclub. Ook de infrastructuur van
gemeenteschool ’t Kraaiennest hierdoor ontlast”, zegt schepen Verwaeren.

“Door de samenwerking van de voetbalclubs komt er ook ruimte vrij in de Oud Kerkhofstraat. Op het B-terrein is daar de
mogelijkheid om een nieuw kunstgrasveld geschikt voor hockey en frisbee aan te leggen”, zegt Verwaeren.

De stad investeert 5,3 miljoen euro in het project. Het is de bedoeling dat de werken eind 2022 starten.

KAV reageert onthutst: “Dit gaat ten koste van de oudste
sportverenigingen van de stad” 
Meer dan honderd jaar wordt er al gevoetbald in het stadion van KAV Dendermonde, één van de oudste clubs van ons land, met
stamnummer 57. De club reageert onthutst op het nieuws dat er nu een sporthal komt op het A-terrein.  

“Met onthutsing hebben we kennis genomen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen om het Ros
Beiaardstadion aan het Grootzand niet langer meer ter beschikking te stellen van KAV Dendermonde”, zegt Kris Verbeckmoes
van KAV Dendermonde. “We hebben alle begrip voor de nood aan degelijke huisvesting van Grembergse sportverenigingen,
maar deze beslissing gaat recht naar het hart, want ze is genomen zonder het minste voorafgaandelijke overleg. Terwijl ons wel
werd beloofd dat er gesprekken zouden komen.” 

De club heeft de bedoeling om te fusioneren met KV Sint-Gillis maar ruim een jaar na de aankondiging is die fusie nog niet
helemaal afgerond. “In mei 2020 legden we daaromtrent een intentieverklaring neer bij toenmalig schepen van Sport Nele
Cleemput. De stad Dendermonde heeft nooit geantwoord op deze verklaring. Zelfs een herinnering aan deze verklaring, op 28
januari 2021, heeft niets opgeleverd.”

LEES OOK. Voetbalclub bestaat al meer dan honderd jaar maar fuseert nu met stadsgenoot
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200623_04998583)

“Feit is in elk geval dat we met KAV Dendermonde drie jaar geleden de promotie hebben behaald naar eerste provinciale en we
daarmee de hoogst gerangschikte ploeg van alle voetbalverenigingen van Dendermonde waren”, gaat Verberckmoes verder.
“Deze plannen gaan ten koste van de oudste sportvereniging en vlaggendrager van het sportief erfgoed van de stad. Dat is onze
vaststelling.” 
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