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Mondelinge vraag van de h. Cools: Impact van sportcentra Roseau en André Deridder op de Rietstraat en de 
Noordkriekenstraat. 
 

De h. Cools geeft aan dat sportinfrastructuur noodzakelijk is voor een gemeente maar dat dit niet altijd 
even gemakkelijk te combineren valt met de woonfunctie en de rust in de buurt. Anderhalf jaar geleden kloegen 
bewoners via een burgerinterpellatie over de overlast door de intense bezetting van het sportcentrum André 
Deridder. Hoe is deze toestand geëvolueerd? Wat is er gedaan om tegemoet te komen aan de verwachtingen van 
deze bewoners? Leidt de huidige ontwikkeling van het sportcentrum Roseau tot gelijkaardige problemen? 

 
De h. Wyngaard deelt het standpunt dat er een evenwicht moet zijn tussen sport en rust. De uren werden 

aangepast: er mag getraind worden tot 21.15 uur en sportcomplexen stoppen in het algemeen uiterlijk om 22 uur 
alle activiteiten in de open lucht. De bezettingsuren (per week) van de clubs wordt aan de ingang van het complex 
uitgehangen. De bewoners kunnen het bestuur informeren wanneer de planning niet wordt gevolgd. De 
capaciteit van de parking is beperkt tot 9 voertuigen om wildparkeren te voorkomen. Er werden in de 
Noordkriekenstraat paaltjes geplaatst om dit tegen te houden. De trottoirs werden verbreed voor de voetgangers 
en borden wijzen op het verbod om muziekinstrumenten zoals vuvuzela's te gebruiken tijdens sportwedstrijden.  

 
Het college wenst een overlegorgaan te creëren met vertegenwoordigers van de gemeente, inwoners en 

sportclubs om de toestand op regelmatige tijdstippen te evalueren. De schepen meldt ook dat er nagedacht zal 
worden over een meer evenwichtige versie van het project voor de bouw van een tribune.  

 
De dienst Groene Ruimtes zal het probleem van de gekapte bomen bestuderen en eventuele compensatie 

voorzien (aanplanting van hoogstammige bomen). In februari zijn er in ieder geval al heraanplantingen voorzien. 
Geluidsschermen tussen het terras van de kantine en de tuinen van de bewoners kunnen de overlast beperken. 

 
Al deze voorbeelden tonen aan dat het college inspanningen levert om tegemoet te komen aan de 

legitieme verwachtingen van de betrokken partijen. 


