
 

Plannen voor sporthal op terreinen KAVD 
veroorzaken politieke hoogspanning: 
“Sommige schepenen zien Dendermonde als 
hun vorstendom” 
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Het stadsbestuur wil het Ros Beiaardstadion afbreken om er een nieuwe sporthal te bouwen. FOTO: SVOV 
 
 

DENDERMONDE - De plannen van het Dendermondse stadsbestuur voor de bouw 
van een sporthal op de terreinen van voetbalclub KAV, lokken niet alleen protest uit 
bij de club zelf, ze veroorzaken ook politieke hoogspanning. 
 

Voor aanvang van de gemeenteraad dinsdagavond was al een petitie overhandigd tegen 
de plannen van stadsbestuur om het Ros Beiaardstadion af te breken en er een sporthal te 
bouwen. Maar ook tijdens de gemeenteraad veroorzaakte het dossier deining. 

LEES OOK. Beslissing om voetbalstadion af te breken stuit op fel protest: “Een 
zwarte dag voor heel de stad” 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210420_97466512
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Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) beheert de meeste sportaccommodaties in 
Dendermonde, waaronder de sporthallen en het zwembad Olympos. De raad van bestuur 
van de organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke partijen die ook in de 
gemeenteraad zetelen. De AGB-leden van de oppositiepartijen lieten op de gemeenteraad 
dinsdag weten niets te maken te hebben met de beslissing van het stadsbestuur om 
voetbalclub KAV Dendermonde uit haar stadion te zetten om er nadien een nieuwe 
sporthal te bouwen. 

“Ik bracht het punt op de gemeenteraad omdat het schepencollege een beslissing nam die 
ons in het AGB gewoon werd opgedrongen”, zegt Gino Van der Vreken (Open VLD). “Het 
dossier werd op de raad van bestuur niet eens besproken. Maar de beslissing werd wel 
aan de club overgemaakt met een handtekening van schepen Lien Verwaeren, de 
voorzitter van het AGB.” 

Geen overleg 

Leden van het bestuur die overtredingen van het AGB aankaarten in de gemeenteraad 
kunnen zich volgens de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf ontheffen van alle 
verantwoordelijkheid. “Met alle oppositiepartijen samen doen we dat”, zegt Van der Vreken. 
“Er had eerst overleg moeten plaatsvinden. Enkele schepenen zien Dendermonde als hun 
vorstendom”, vulde Laurens Hofman (Open VLD) aan. “En dat moet stoppen.” 

Straf was dat niet alleen de oppositie zich onthief uit haar aansprakelijkheid, maar ook de 
leden van de N-VA in het AGB deden dat. Nochtans maakt die partij deel uit van de 
meerderheid. Het ging om Bart Nobels, Bart Claes en Hilde Raman. Zelfs CD&V’er Luc 
Van Mol volgde. 

Schepen Lien Verwaeren (CD&V) diende iedereen van antwoord. “Er is geen probleem met 
de procedure die gevolgd is. Het stadion van KAV Dendermonde is eigendom van de stad 
en niet van het AGB”, zegt zij. “En dus is de beslissing daaromtrent door het 
schepencollege genomen. Bij de bouw van de nieuwe sporthal is het AGB wel betrokken.” 

LEES OOK. Fusie tussen voetbalclubs KAVD en KV Sint-Gillis afgeblazen: 
“Gemaakte afspraken niet nageleefd” 
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