
 

 

Voetbalclub eist bij 
vrederechter vergoeding voor 
geleden schade door optreden 
stadsbestuur 

 

“Het stadsbestuur van Dendermonde en het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) spelen met vuur”, vindt Kris 

Verberckmoes van KAV Dendermonde.  — ©  svov 

 

DENDERMONDE -  

Het stadsbestuur wil voetbalclub KAV Dendermonde weg uit het stadion op het 

Grootzand en op de B-terreinen in de Oud Kerkhofstraat. Het stapte daarom 

naar de vrederechter. De club zelf eist voor diezelfde rechter een 

schadevergoeding van de stad. 

Stef Van Overstraeten 

Dinsdag 4 januari 2022 om 17:03 

 

 

 



 

“Het stadsbestuur van Dendermonde en het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) 

spelen met vuur”, vindt Kris Verberckmoes van KAV Dendermonde. “In hun recente 

communicatie over dit dossier wordt door de stad en het AGB met geen woord 

gerept over de hangende procedure bij de vrederechter. Schepen Lien Verwaeren 

(CD&V) verkondigt publiekelijk dat zij de club KAV Dendermonde nooit in de steek 

zal laten en belooft plechtig de club te zullen helpen. Nadien blijkt deze hulp te 

bestaan in het dagvaarden voor de vrederechter.” 

Lees ook. Voetbalclub die weg moet uit Ros Beiaardstadion stelt stadsbestuur in 

gebreke: “Er is geknoeid” 

Het is die rechter die in februari zal uitmaken of voetbalclub KAV Dendermonde al 

dan niet haar Ros Beiaardstadion en het B-trainingscomplex zal moeten ontruimen. 

“Het politieke dossier is een juridisch dossier geworden. Alle stappen die het 

stadsbestuur en het AGB zetten, gebeuren zonder enige zekerheid. Wij zullen voor de 

vrederechter onze belangen verdedigen met alle mogelijke middelen die we ter 

beschikking hebben”, zegt Patrick Arbyn van KAV Dendermonde. 

Voetbalclub KAV Dendermonde gaat zich niet alleen verdedigen op de vordering van 

de stad en het AGB. “We hebben een tegeneis ingeleid ter vergoeding van alle 

mogelijke schade die de club lijdt door het bijzonder stuntelige optreden van het 

stadsbestuur en het AGB in dit hele dossier”, vult Jan Tas van KAV Dendermonde nog 

aan. 
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