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Jan Tas, Kris Verberckmoes en Patrick Arbyn van KAVD Dendermonde: “Zonder enig voorafgaand 

overleg worden we genadeloos op straat gezet”. © Geert De Rycke 

 

Voetbalclub KAVD onthutst door 

beslissing om nieuwe sporthal op hun 

A-terrein te bouwen: “Ze zetten dé 

oudste club van ‘t stad zonder pardon 

op straat!” 

DENDERMONDE/GREMBERGENEen nieuwe sporthal op het A-terrein aan het 

Grootzand en een nieuw hockeyterrein op hun B-terrein aan de Oud 

Kerkhofstraat. Het nieuws dat voetbalclub KAV Dendermonde van 

schepenen Lien Verwaeren (CD&V) en Leen Dierick (CD&V) vernam, 

slaat er in als een bom. Onthutst én kwaad zijn de voetballers. “De oudste 

sportvereniging en vlaggendrager van het sportief erfgoed van de stad 

wordt hier zomaar geslachtofferd”, klinkt het. 
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Schepenen Leen Dierick en Lien Verwaeren maakten bekend dat er een nieuwe wending is 

in het dossier van een nieuw te bouwen sporthal in Grembergen. Die zal niet langer, zoals 

aanvankelijk voorzien, komen op het B-terrein van KAVD Dendermonde aan de Oud 

Kerkhofstraat, maar wel op het A-terrein van de club aan het Grootzand. Op het B-terrein 

zal de hockey- en frisbeeclub van Dendermonde haar werking mogen uitbouwen. 

“We hebben met groeiende onthutsing kennis genomen van deze beslissing van het 

schepencollege”, zegt Kris Verberckmoes van KAVD. “Dit gaat recht naar het hart van 

onze club, overigens de oudste van de stad en met een enorm rijke geschiedenis. Ons 

stamnummer 57 en stichtingsdatum 1913 zeggen alles. Bovendien promoveerden we drie 

jaar geleden naar 1ste Provinciale en zijn daarmee de hoogst gerangschikte ploeg van alle 

voetbalverenigingen in Dendermonde. En wat doet de stad? Ons zomaar op straat zetten.” 

Geen overleg 

Dat schepenen Dierick en Verwaeren een nakende fusie tussen KAVD en KV Sint-Gillis, 

en de daarbij horende intentie om de fusieclub te huisvesten in Sint-Gillis, aangrijpen voor 

de nieuwe plannen in Grembergen, stoot KAVD tegen de borst. “In de intentieverklaring 

die we hierover aan het stadsbestuur overmaakten, staat duidelijk dat we aanvankelijk het 

A- en B-terrein van KAVD willen blijven gebruiken, omdat een verhuis naar Sint-

Gillis  zijn tijd zal duren”, zegt Patrick Arbyn. “Maar op die intentieverklaring, al verstuurd 

in mei 2020, hebben we nooit enige reactie gekregen, zelfs niet toen we daar begin dit jaar 

nog eens expliciet om vroegen. Overigens is deze intentieverklaring nog lang geen 

beklonken fusie. Gesprekken zijn nog aan de gang. Maar de schepenen vonden het 

blijkbaar niet nodig om ons daarover eerst eens te raadplegen voor ze hun beslissing 

namen. De stad heeft constant de mond vol over participatie en inspraak, maar in dit 

dossier de meest betrokken club eens vooraf raadplegen was er blijkbaar te veel aan.” 

De voetbalclub stelt zich ook vragen bij de keuze van Grootzand boven Oud Kerkhofstraat. 

“Mobiliteit en goede bereikbaarheid van het Grootzand zijn blijkbaar een pluspunt”, zegt 

Verberckmoes. “Maar het kruispunt aan ons stadion is helemaal niet uitgerust om een 

grotere toevloed van extra sporters veilig te verwerken. Bovendien zal de hockeyclub met 

meer dan tweehonderd leden toch ook voor het nodige extra verkeer aan de Oud 

Kerkhofstraat zorgen, bovenop de vele gebruikers van het achterliggende C-voetbalterrein. 

Wie begrijpt dat?” 
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Voldongen feit 

KAVD benadrukt dat ze perfect begrijp dat er nieuwe sporthal moet komen om 

verschillende Grembergse sportverenigingen een degelijke huisvesting te geven. “Wat ons 

tegen de borst stuit is dat wij voor een voldongen feit worden gezet, zonder dat voor ons 

een alternatief is gezocht. Wij staan op straat, want we hebben geen enkele 

uitwijkmogelijkheid omdat al onze terrein worden ingenomen voor andere plannen”, zegt 

Jan Tas. “Voor ons voelt dit aan als tegemoet komen aan alle sportclubs ten koste van één 

vereniging, de onze. Die wordt gewoonweg zonder genade geslachtofferd.” 

Schepenen Dierick en Verwaeren begrijpen naar eigen zeggen de reactie van de club. “We 

beseffen dat dit een gewaagde keuze van ons is en dat dit emotioneel ligt, gezien de 

geschiedenis van KAVD”, zeggen ze. “Maar we mogen niet in het verleden blijven steken 

en moeten naar de toekomst kijken. Dit project zal veel clubs meer zuurstof geven en een 

meerwaarde zijn voor gans Grembergen.” 

 


