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Dossier KAVD legt bom onder Autonoom 

Gemeentebedrijf en... coalitie 

DENDERMONDEHet dossier rond de nieuwe sporthal op het A-terrein van voetbalclub 

KAVD in Grembergen zorgt ook voor een bom onder het Autonoom 

Gemeentebedrijf van de stad. Alle oppositieleden in dat AGB distantiëren zich van 

de beslissing. Ze krijgen daarbij gezelschap van coalitiepartner N-VA. Daardoor is 

er binnen het AGB geen meerderheid meer voor het dossier... 
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Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) beheert de sportsites in de stad en is daardoor betrokken bij 

dossiers zoals dat van de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen, waar CD&V-schepenen Lien 
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Verwaeren en Leen Dierick het voortouw in nemen. De raad van bestuur van het AGB is een 

vertegenwoordiging van de gemeenteraad, met in totaal twaalf bestuursleden. Het merendeel van hen 

blijkt nu kwaad over de gang van zaken rond voetbalclub KAVD en de beslissing om op het A-terrein 

van de club een nieuwe sporthal te bouwen. 

 

Het was Open Vld- raadslid Gino Van der Vreken die tijdens de gemeenteraad de kat de bel aanbond. 

“De beslissing rond KAVD en de nieuwe sporthal in Grembergen is genomen door het 

schepencollege en opgedrongen aan het AGB”, stelde die. “Meer nog, KAVD kreeg de beslissing te 

horen als mededeling door het AGB, want ondertekend door schepen Lien Verwaeren als voorzitter 

ervan. En dat terwijl het hele dossier niet eens besproken is op de raad van bestuur. Er is geen 

stemming geweest en de leden moesten hier gewoon maar ‘nota van nemen’.” 

Van der Vreken haalde daarop artikel 15 uit de statuten van het AGB boven. Dat stelt dat leden later 

geen schuld verweten kan worden als ze overtredingen eerst hebben aangeklaagd in de gemeenteraad. 

“En dat is wat we nu doen. Met alle oppositiepartijen samen”, klonk het. “Wij gaan geen 

verantwoordelijkheid nemen voor een beslissing die niet door ons genomen is en die ons opgedrongen 

werd. En dus eisen we kwijting van ons aansprakelijkheid.” 

Weerstand 

Van der Vreken kreeg bijval van alle andere oppositieleden: Tom Bogman voor Vooruit, Iris 

Uyttersprot voor Groen en Barbara Pas en Stefaan Van Gucht voor Vlaams Belang. “Over het dossier 

KAVD had eerst overleg moeten zijn met het AGB”, klonk het unaniem. “Het wordt tijd dat sommige 

schepenen stoppen met Dendermonde te zien als hun persoonlijk vorstendom. Met mensen voor 

voldongen feiten zetten, krijg je weerstand als dit.” 

Bovendien sloten ook de N-VA’ers uit het AGB, die als coalitiepartner van CD&V deel uitmaken van 

de meerderheid, zich aan bij de eis. Bart Nobels was de eerste die dat deed, gevolgd door Hilde 

Raman en Bart Claes. Ook zij blijken misnoegd over de gang van zaken. Ook intern bij CD&V lijkt 

overigens niet iedereen gelukkig met het parcours van CD&V-schepenen Lien Verwaeren en Leen 

Dierick. “Wat een ongelooflijk boeltje maken ze er van”, klinkt het in de wandelgangen daar. De 

enige die openlijk zijn ongenoegen uitte tijdens de gemeenteraad was echter CD&V-raadslid Luc Van 

Mol. Ook hij distantieerde zich als lid van het AGB. “Omdat de piste eerst luisteren, spreken en dan 

pas beslissen niet is gevolgd”, motiveerde hij. 

Schepen van Sport Lien Verwaeren, voorzitter van het AGB, leek weinig onder de indruk. “Ik zie 

geen probleem in de procedure”, stelt ze. “De beslissing over de sporthal in Grembergen is er één 

voor het stadsbestuur, niet voor het AGB. Want het terrein is eigendom van de stad.” Van der Vreken 

overweegt klacht in te dienen bij de hogere overheid. 


