
 

 
 

 

Een delegatie van voetbalclub KAVD overhandigde een petitie ‘Red het Ros Beiaardstadion’ met meer 
dan 1.600 handtekeningen aan burgemeester Piet Buyse. © Geert De Rycke 
 

“Oudste club van stad wordt bij huisvuil 

gezet”: petitie tegen plannen voor nieuwe 

sporthal op A-terrein KAVD en heisa op 

gemeenteraad 

DENDERMONDE“Een beslissing als een koude douche, zonder enige participatie.” De 

oppositie was tijdens de jongste gemeenteraad niet mild voor CD&V-schepenen 

Lien Verwaeren en Leen Dierick over de plannen voor een nieuwe sporthal op het 

A-terrein van KAVD in Grembergen, waardoor de voetbalclub weg moet. De club 

overhandigde vlak voor de vergadering nog een petitie met ruim 1.600 

handtekeningen uit protest. 

Nele Dooms 21-04-21, 11:26 Laatste update: 12:53 

https://www.hln.be/dendermonde/oudste-club-van-stad-wordt-bij-huisvuil-gezet-petitie-tegen-plannen-voor-nieuwe-sporthal-op-a-terrein-kavd-en-heisa-op-gemeenteraad~a43da5d5/202083884/
https://www.hln.be/dendermonde/oudste-club-van-stad-wordt-bij-huisvuil-gezet-petitie-tegen-plannen-voor-nieuwe-sporthal-op-a-terrein-kavd-en-heisa-op-gemeenteraad~a43da5d5/202083884/
https://www.hln.be/dendermonde/oudste-club-van-stad-wordt-bij-huisvuil-gezet-petitie-tegen-plannen-voor-nieuwe-sporthal-op-a-terrein-kavd-en-heisa-op-gemeenteraad~a43da5d5/202083884/
https://www.hln.be/dendermonde/schepencollege-gaat-voor-a-terrein-kavd-om-nieuwe-sporthal-voor-grembergen-op-te-trekken~a4159cd4/
https://www.hln.be/dendermonde/schepencollege-gaat-voor-a-terrein-kavd-om-nieuwe-sporthal-voor-grembergen-op-te-trekken~a4159cd4/
https://www.hln.be/dendermonde/oudste-club-van-stad-wordt-bij-huisvuil-gezet-petitie-tegen-plannen-voor-nieuwe-sporthal-op-a-terrein-kavd-en-heisa-op-gemeenteraad~a43da5d5/202083884/


 

 

Bij voetbalclub KAVD zijn ze meer dan kwaad om de beslissing die het Dendermondse 

schepencollege vorige maand nam. De nieuwe sporthal voor Grembergen zal niet op het B-

terrein van KAVD aan de Oud Kerkhofstraat, zoals eerder gepland, maar wel op het A-

terrein van de club aan het Grootzand. De club kreeg dat te horen op een zaterdagochtend. 

“KAVD, nota bene met zijn 110 jaar op de teller de oudste sportvereniging van de stad, is 

hierdoor zwaar getroffen”, zegt voorzitter Kris Verberckmoes. “We moeten ons Ros 

Beiaardstadion verlaten en staan op straat.” 

 

Lees ook 

•  

 

PREMIUM 

Dossier KAVD legt bom onder Autonoom Gemeentebedrijf en... coalitie 

 

De club lanceerde de petitie ‘Red het Ros Beiaardstadion’ en die leverde in een paar dagen 

tijd 1.639 handtekeningen op. Die overhandigde een delegatie van de voetbalclub voor de 

start van de gemeenteraad dinsdagavond aan het stadhuis aan de burgemeester. “Wij 

protesteren op deze manier formeel tegen de manier waarop ons club uit zijn mythische 

thuis verdreven wordt”, zegt Verberckmoes. “Er was niet het minste voorafgaandelijk 

overleg. Een eerste gesprek met ons kwam er pas nadat de beslissing al genomen was 

door het schepencollege. Dat er een oplossing moet komen voor huisvestingsproblemen 

van heel wat sportclubs, kunnen we begrijpen. Maar die oplossing gaat nu wel ten koste van 

één club. KAVD wordt geslachtofferd.” 
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Schepen Leen Dierick en Lien Verwaeren kregen het zwaar te verduren tijdens de 

gemeenteraad. © Geert De Rycke 

Los zand 

Dat schepenen van Sport Lien Verwaeren (CD&V) en Openbare Gebouwen Leen Dierick 

(CD&V) zwaaien met de fusieplannen van KAVD met KV Sint-Gillis, waarbij de clubs 

aangaven voor de fusieclub graag een thuis te vinden op de sportcampus in Sint-Gillis, zit 

de bestuurders van KAVD hoog. “Het ging hier louter om een intentieverklaring en op geen 

enkel moment is bij de clubs vooraf gepolst hoe ver het met die fusie zat”, klinkt het. “Er is 

voortgegaan op los zand.” 

Dit is een zwarte dag voor het voetbal in 
Dendermonde. Waar zit de participatie waar deze 
meerderheid altijd zo de mond van vol heeft? 

Iany Tsaoussis, gemeenteraadslid Open Vld 

De gebrekkige communicatie en overleg in het dossier zit ook bij alle oppositiepartijen Open 

Vld, Vlaams Belang, Vooruit en Groen hoog. Die haalden tijdens de gemeenteraad zwaar uit 

naar beide schepenen. “De oudste club van de stad wordt bij het huisvuil gezet, zonder 

pardon”, sneerde Iany Tsaoussis (Open Vld) “Dit is een zwarte dag voor het voetbal in 
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Dendermonde. Waar zit de participatie waar deze meerderheid altijd zo de mond van vol 

heeft? Het blijken holle woorden.” 

 

Het Ros Beiaardstadion zal moeten wijken voor een nieuwe sporthal. © Geert De Rycke 

 

Waarheid 

VB-raadslid Barbara Pas wees er bovendien op dat de overeenkomst rond de fusieplannen 

waar de schepenen graag naar verwijzen niet correct wordt weergegeven. “Daarin is 

inderdaad sprake van de intentie om te fusioneren tegen het seizoen 2021-2022, maar 

nergens staat dat KAVD het A-terrein direct zou verlaten. ‘Op termijn’, staat er. Zonder daar 

een datum op te plakken”, zegt ze. “In een brief staat zelfs dat de accommodatie in 

Grembergen in gebruik zal blijven tot een alternatief in Sint-Gillis rond is. Voor het gemak 

zeggen dat KAVD zelf meteen weg wil van het A-terrein is de waarheid geweld aandoen. 

Een sportclub zonder terreinen zetten, zonder alternatieven en zonder overleg, zonder 

samen naar oplossingen te zoeken,... Je moet het maar doen.” 

Een sportclub zonder terreinen zetten, zonder 
alternatieven en zonder overleg, zonder samen naar 
oplossingen te zoeken,... Je moet het maar doen 

Barbara Pas, gemeenteraadslid Vlaams Belang 
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“Bereid tot overleg” 

Ook bij Vooruit en Groen klonken gelijkaardige geluiden. Iris Uyttersprot (Groen) had het 

over ‘een ongeziene manier om KAVD te behandelen’ en volgens Niels Tas (Vooruit) heeft 

het schepencollege KAVD ‘serieus onderschat’. “Er was beter overleg geweest in plaats van 

ze opzij te stampen”, zegt die, samen met partijgenoot Majid Saih. “Op die manier is van 

KAVD een opposant gemaakt, terwijl het met de juiste aanpak een medestander had 

kunnen zijn.” 

Schepenen Verwaeren en Dierick bleven verwijzen naar de fusieplannen die KAVD en KV 

Sint-Gillis maakten. “Ons werd gezegd dat de fusie voor 80 procent rond was en dat KAVD 

het A- en B-terrein zou willen verlaten. Dat heeft ons aan het denken gezet om het dossier 

van een nieuwe sporthal in Grembergen rond te krijgen”, zeiden de twee. “We zijn nog altijd 

bereid tot overleg met KAVD.” 

 


