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Mondelinge vraag van de h. Hayette: Basketbalterrein in het park. 

 
De h. Hayette verwijst naar de installatie van een agora-space in het Sauvagèrepark op het voormalige 

basketbalterrein naar aanleiding van een vraag om dit terrein op te frissen. Door deze inrichting zijn de jonge 
basketbalspelers nu echter verplicht om een ander basketbalterrein in het park op te zoeken. Er is wellicht te 
snel gehandeld en meer overleg zou vast en zeker ten goede gekomen zijn. 

 
Hij vraagt het college nogmaals om een oplossing voor de basketbalspelers te vinden. Bij sommige ou-

ders is er ongerustheid omdat hun kinderen niet meer op hun basketbalterrein kunnen spelen. De gemeente 
moet voor hen een volwaardig basketterrein voorzien en de h. Hayette zal bij het gewest financiële steun 
vragen om dit project te financieren.  

 
Schepen Gol-Lescot denkt niet dat het college te snel heeft gehandeld. In het park waren oorspronke-

lijk twee basketbalterreinen: het terrein boven werd omgevormd tot een agora-space en het terrein beneden 
zal tot een optimaal basketbalterrein omgevormd worden. Het vochtigheidsprobleem zal ook aangepakt 
worden en het college overweegt om zwarte asfalt te gebruiken in plaats van gekleurde asfalt die volgens de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen minder duurzaam en stevig is. 

 
De basketbalspelers vroegen of hun club in het Sauvagèrepark gedomicilieerd kon worden maar dit is 

niet mogelijk. Dit kan enkel voor clubs die met de gemeente een erfpachtovereenkomst afgesloten hebben. 
Er kan wel een opslagruimte voor ballen e.d. voorzien worden in het gebouw voor krijgskunsten. 

 
Schepen Gol-Lescot is van mening dat het college in het algemeen belang heeft gehandeld. De basket-

balspelers zullen opnieuw een volwaardig terrein vlakbij krijgen en de veiligheid van de andere parkgebrui-
kers is verzekerd. 

 
De h. Hayette vraagt wanneer het basketbalterrein operationeel zal zijn. 
 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de offertes tegen 15 november ingediend moeten zijn en dat een 

herinrichting zal afhangen van de weersomstandigheden. Normaal zouden de werken begin volgend jaar 
voltooid moeten zijn. 


