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Administratief Centrum

Aanwezigen:

Alfons De Maeyer, Geert Pas, Veronique Marcel, Veerle Pas, Martine
Van den Eede, Jonas Van der Stighelen, Johnny Van Erck, leden
Gilbert De Buyser, voorzitter
Gerda Verhulst, schepen voor sport
Jozef De Borger, schepen voor patrimonium
Guy De Bondt, dienst Grondgebiedszaken
Monique Van den Eede, secretaris wd

Vervangend lid:

Frank Samson (voor Paul Thielemans)

Verontschuldigd:

Catharina De Decker, François Moyson, Paul Thielemans, Filip Van
den Reym

Afwezigen:

Jan De Maeyer, Piet De Smedt, Prosper Desmet

01.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van de vergadering van 20 april 2016 wordt goedgekeurd.
02.

BUITENSPORTCENTRUM SCHASELBERG: STAND VAN ZAKEN

Schepen Jozef De Borger schetst de stand van zaken van het dossier.
In juni keurde de gemeenteraad de selectieleidraad zoals opgenomen in het bestek van
DBFM en de wijze van gunnen van het project Schaselberg goed.
Er werd één kandidatuur ontvangen, namelijk deze van de firma Krinkels uit Londerzeel.
Deze firma heeft een ruime ervaring in de aanleg van buiteninfrastructuur.
Zij dienden een voorstel met summiere raming in voor de aanleg van:
- atletiekpiste met waterdoorlatende toplaag met 4 banen rond en 6 banen voor sprint
- zone voor hoogspringen
- dubbele verspringbak met aanloopzone
- 0,5 m asfalt rond piste, voor toeschouwers (met leunhekwerk)
- traditionele verlichting van de atletiekpiste
Raming: € 638.648
In de begroting 2016 is een budget voorhanden van +- € 637.459 + € 2.500 (budget
voorzien voor niet uitgevoerde werken) = +- € 640.000.
Naast de piste ligt nog een waterput. Door het inbuizen en het gebruik van een pomp
dient deze niet vrij gehouden te worden. Hierdoor kan de piste meer naar opzij gelegd
worden en komt er meer ruimte vrij voor parking.
De boom achteraan blijft behouden en wordt geïntegreerd in het geheel.
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Jozef De Borger somt eveneens de mogelijke meerwerken in optie op met de bijhorende
raming.
Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de omgevingswerken.
Fitality zorgt voor de inrichting van de kleedkamers.
Timing:
Goedkeuring van het dossier op de gemeenteraad van oktober.
Start van de werken - fundering: wanneer de weersomstandigheden het toelaten.
Toplaag kan pas na de winter.


Op 4 oktober werd het plan voorgelegd aan de atletiekclubs.
Opmerkingen:
o wanneer de mogelijkheid bestaat om uit te breiden tot 6 banen, opteren zij
hier voor. Zij vinden dit echter geen noodzaak aangezien voor de
wedstrijden die zij inrichten het gebruik van 4 banen voldoende is.
o atletiek- en voetbalwedstrijden en trainingen kunnen niet tegelijk
doorgaan.
o de netten achter de goals kunnen hinderlijk zijn voor het speerwerpen.



Op 11 oktober werd het plan gunstig geadviseerd door de GRC Vrije Tijd mits
volgende opmerkingen:
o 0,5 m asfalt rond de piste voor het publiek. Wellicht kan overwogen
worden om deze aan te leggen tussen het voetbalveld en de piste.
Hierdoor krijgt men meer ruimte en kan men vermijden dat met
voetbalschoenen om overvliegende ballen gelopen wordt. Bijkomende
opmerking wordt gemaakt dat wanneer hiervoor gekozen wordt, de aanleg
van een skeelerpiste vervalt.
o matten leggen over de piste om tegen te gaan dat piste met
voetbalschoenen betreden wordt.
o mogelijkheid van trainingsveld achteraan overwegen. Dit geeft grotere
uitwijkmogelijkheden voor andere voetbalclubs bij slecht weer.
o plaatsen van dug-outs voor voetbalveld middenin.



Opmerkingen vanuit de Sportraad:
o Martine Van den Eede: door gedeelte van de hoogspringstands meer naar
het midden te plaatsen, is er minder hinder van de netten achter de goal.
o 0,5 m voor publiek te plaatsen tussen piste en voetbalveld: publiek voor
atletiekwedstrijden mag niet aan de binnenzijde van de piste staan. Er
dient nog steeds een ruimte voorzien voor publiek langs de buitenzijde van
de piste.
o Veerle Pas: optie van 6 banen is aangewezen omdat de jongsten de
meeste lopers meebrengen. Een wedstrijd met pakweg 70 lopers over 4
banen vergt een lange wedstrijdtijd.
o Aanleg van 6 banen i.p.v. 4 banen geeft eveneens een langere levensduur
voor de banen.
o Afsluiting niet te plaatsen aan de sprintbanen.
o Trainingen/wedstrijden atletiek op piste gaan niet samen met
voetbalwedtrainingen op middenveld.
o Aanleg van een tweede voetbalveld is belangrijk, zodat toch gelijktijdig
atletiek en voetbal kan getraind worden.
o Kleedkamers: voldoende voor voetbalwedstrijden/-trainingen en eventueel
atletiektrainingen?
Duidelijke afspraken maken voor douchegebruik.

2016.10.13

-2-

BESLUIT:

De sportraad geeft een gunstig advies over het voorstel mits bovenstaande
opmerkingen.

Namens de sportraad,
Monique Van den Eede
Secretaris wd

Gilbert De Buyser
Voorzitter
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