GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. De Bock: Bezettingsregels terreinen sportcentrum André Deridder en
gebruiksfrequentie.
De h. De Bock signaleert dat er geluidsversterking werd gebruikt tijdens de voetbalwedstrijd afgelopen
zondag in het sportcentrum André Deridder. Ook op het kleine terrein werd er een radio gebruikt. Welke
maatregelen heeft het college ondernomen om spelers en inwoners te sensibiliseren rond het gebruik van
geluidsversterking? Kan de bezetting van de terreinen aangegeven worden (website, …) zodat er geanticipeerd
kan worden op eventuele luidruchtige avonden? Kan het college de naam van de teams geven die de terreinen
gebruiken en de vzw's waarvan ze afhangen? Is het correct dat de spelers voornamelijk niet-Ukkelaars zijn?
Schepen Wyngaard beschikt niet over informatie over incidenten tijdens de betrokken voetbalwedstrijd.
De gemeente zal FC Moreda contacteren om meer duidelijkheid. Indien de geluidsversterking hun initiatief
geweest zou zijn, zal eraan herinnerd worden dat dit niet past bij het terrein.
Er werden al sensibiliseringscampagnes uitgevoerd bij de club en de inwoners. De club moet voortaan de
verlichting uitzetten en de trainingen stopzetten om 21.30 uur. Aan de ingang werd een bord geplaatst om te
wijzen op het respect voor de buurt. De gemeente zal vanaf het volgende seizoen een extra bord plaatsen met de
uren van de trainingen zodat inwoners zich kunnen informeren. De schepen wenst liever niet via de website te
informeren omdat dit tot erg veel aanvragen voor sportterreinen zou kunnen leiden.
FC Moreda en de Rangers gebruiken de site. Tijdens de week wordt de site gebruikt door het Lycée français,
de Boogaards International School en de dienst Buitenschoolse Activiteiten.
De Sportdienst beschikt niet over informatie over de verhouding Ukkelse/niet-Ukkelse spelers. Deze
informatie kan in de toekomst bij de clubs opgevraagd worden.
De h. De Bock gelooft niet dat de Sportdienst overstelpt zal worden met aanvragen na een publicatie op de
website. Er moet een evenwicht zijn tussen sport en rust. Buurthinder is niet gerechtvaardigd wanneer de
gebruikers van de site vooral niet-Ukkelse clubs zijn.

