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Betreft: advies meerjarenplanning 2013 – 2018 

 

 

Wij hebben een overzicht gekregen van mogelijke investeringen i.v.m. sportinfrastructuur. Het betreft 

hier een budget van 6.353.666 euro. 

 

Allereerst willen wij er op wijzen dat het de plicht is van de stad om er voor te zorgen dat de 

noodzakelijke onderhoudswerken worden uitgevoerd. Een dakgoot die lekt, ramen die stuk zijn, een 

verwarmingsketel die niet meer werkt, de toplaag van de atletiekpiste die totaal versleten is … zijn 

zaken die niet uitgesteld kunnen worden. 

 

Al de mogelijke voorgestelde investeringen voor het domein sport zijn in feite noodzakelijke 

werkzaamheden of aankopen, behalve deze voor het zaaltje en de keuken achter de turnzaal in 

Koningshooikt. Dit zijn investeringen zijn dienstig voor het wijkhuis Koningshooikt.  

 

Het dossier van de Hoge Velden blijft uiteraard bovenaan ons verlanglijstje staan. We begrijpen dat de 

stad het dossier in verschillende fases wil realiseren en zijn verheugd met de bouw van de 

noodzakelijke extra sporthal. We vragen zeker ook een overleg met de voetbalverenigingen om  het 

nijpende tekort aan voetbalvelden in onze stad concreet aan te pakken   

 

Bij het dossier Hoge Velden hebben we ook een bedenking. De kosten voor de ontsluiting komen 

volledig voor rekening van “sport” terwijl er ook wel andere domeinen hiervan zullen gebruik maken. 

Wij denken hier dan aan de camping en de voorzieningen voor de pleziervaart en de plaats voor 

woonboten. Niet echt sport-gerelateerde activiteiten. Voorts willen we er op wijzen dat het aantrekken 

van een private investeerder er voor zal zorgen dat het nodige budget gevoelig naar beneden kan 

gebracht worden. Als men dan bij de ontsluiting ook nog wil denken aan de veiligheid van de jongeren 

zal men een ondertunneling of brug moeten voorzien van de Ring voor voetgangers en fietsers. Dit is 

dan niet alleen voor de Hoge Velden maar tegelijkertijd voor de bereikbaarheid van Koningshooikt en 

dus op rekening van openbare werken.  

 

 

Jo Docx 

Voorzitter sportraad    


