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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre, raadslid, aan de heer Pascal Smet, 

collegelid 

Onderwerp : de vertraging van het Coovi-sportcomplex omwille van een mobiliteitsstudie 

 

 

Geacht collegelid, 

Op 18 december 2017 keurde voormalig Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, de 

subsidieaanvraag voor het Coovi-sportcomplex goed. Binnen het decreet is er een 

uitvoeringstermijn voorzien van drie jaar vanaf de toekenning van de investeringssubsidie. 

Op de campus van de COOVI- en CERIA-centra voor volwassenenonderwijs bevindt zich al 

heel wat sportinfrastructuur. Er is het complex met zwembad en de COOVI-sporthal, waar men 

o.a. kan zaalvoetballen, basketballen en badmintonnen. 

Maar binnenkort komt daar vlak naast de COOVI-toren nog een binnensporthal en een indoor 

klimzaal bij. Er komt ook een buitensportveld waar men o.a. aan ‘outdoor fitness’ kan doen, 

een comboveld voor voetbal en basketbal en verschillende petanquebanen.  

Tijdens de bespreking van de begroting voor het dienstjaar 2019-2020 verklaarde u in verband 

met de stand van zaken van het sportcomplex Coovi in Anderlecht dat “dit dossier omwille van 

een vertraging van de mobiliteitsstudie” een vertraging opgelopen heeft en dat “deze 

[mobiliteits]studie nog steeds loopt en tot 2 jaar vertraging kan hebben”. Volgens u stelt het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich vragen. 

Ik vind het opmerkelijk dat die mobiliteitsstudie voor zoveel vertraging kan zorgen, aangezien 

er op de campus van Coovi reeds heel wat sportinfrastructuur aanwezig is. 

Op 29 januari 2019 verstuurde u en de voormalige collegevoorzitter van de VGC, Guy 

Vanhengel, een brief naar het toenmalig kabinet Muyters met de aanvraag tot uitstel wegens 

bijkomend noodzakelijk onderzoek betreffende de Coovi-site – met name de mobiliteitsstudie. 

Nadien was er overleg tussen Sport Vlaanderen en de sportdienst van de VGC om de vraag tot 

uitstel verder te bekijken. Dat overleg is nadien – wellicht door de regeringswissel – wat 

stilgevallen. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Wat is de stand van zaken omtrent de mobiliteitsstudie? Welke factoren hebben voor 

een mogelijke vertraging van 2 jaar gezorgd? Welke vragen stelt het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zich met betrekking tot de mobiliteitskwestie omtrent het Coovi-

complex? Wat zijn de (financiële) gevolgen van die vertraging van de mobiliteitsstudie 

voor het Coovi-sportcomplex? 

- Wat is de stand van zaken omtrent het overleg tussen de sportdienst van de VGC en 

Sport Vlaanderen? Werd de vraag tot uitstel ondertussen goedgekeurd?  

o In bevestigend geval, tot wanneer wordt er uitstel verleend? 

o Indien neen, waarom niet en wat zijn de gevolgen voor het project? 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 


