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Beslissing om voetbalstadion af te
breken stuit op fel protest: “Een
zwarte dag voor heel de stad” 
Gisteren om 22:44 door Stef Van Overstraeten

DENDERMONDE - Voetbalclub KAV Dendermonde wil dat haar stadion behouden blijft en
hield daarom een petitie. De stad heeft met de site op het Grootzand andere plannen: ze
wil er een nieuwe sporthal bouwen en het stadion afbreken. 

Toen het stadsbestuur communiceerde dat het Ros Beiaardstadion op het Grootzand in Grembergen op
termijn moet wijken voor een nieuwe sporthal reageerden ze aangeslagen bij voetbalclub KAV Dendermonde.
De fusie met KV Sint-Gillis sprong af en dus heeft de 110-jarige vereniging binnen afzienbare tijd geen
onderkomen meer.
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Twee vertegenwoordigers van KAV Dendermonde overhandigden de handtekeningen aan burgemeester Piet Buyse.
(FOTO: SVOV)
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“We moeten ons stadion verlaten na volgend seizoen en het oefencomplex zelfs met onmiddellijke ingang”,
zegt Kris Verberckmoes van KAV Dendermonde. “We protesteren fel tegen de manier waarop het college van
burgemeester de zaken heeft aangepakt. Zonder voorafgaand overleg. De oplossing van het probleem van de
huisvesting van andere sportclubs gaat integraal ten koste van één club. We overhandigden een petitie met
maar liefst 1.639 handtekeningen, een bewijs dat we massaal gesteund worden. Het behoud van ons stadion
én het oefencomplex kan dus bogen op een breed maatschappelijk draagvlak.”

Geen participatie

Het stadiondossier kwam ook op de gemeenteraad van dinsdag aan bod. “Van participatie was geen sprake,
terwijl dat door de meerderheid nochtans hoog in het vaandel wordt gedragen. We vragen het schepencollege
om hun huiswerk deftig te maken. Als het terrein morgen weggaat dan is dat een zwarte dag voor heel de
stad”, vindt oppositieraadslid Iany Tsaoussis van Open VLD.

“Er werd verwezen naar een aantal brieven die zijn verstuurd naar de stad. Op het schepencollege is daarover
gesproken. Er staat duidelijk in dat ze de site in Grembergen wilden verlaten. Het is logisch dat we als
schepencollege gaan kijken naar een bestemming voor twee sites in Grembergen die dan vrijkomen. Op de
websites van de beide clubs werd de fusie ook bevestigd. Dat konden we niet naast ons neerleggen. Het
dossier van de sporthal in Grembergen loopt al van vorige legislatuur. De wending zorgde ervoor dat we voor
de site Grootzand zijn gegaan”, volgens schepen van Sport Lien Verwaeren (CD&V). “De tussenkomsten
maakten duidelijk dat het om een gevoelig dossier gaat. Collega’s verwezen naar de rijke geschiedenis van
KAV Dendermonde en hun stadion. We willen hen niet laten stikken. Volgend seizoen kunnen ze er nog
terecht en nadien hopen we dat er misschien toch nog een fusie komt. Wij willen de heropstart van de
gesprekken faciliteren.” 
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