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

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: het zwembadproject op de Abattoir 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Eind vorig jaar moesten we vaststellen dat dit college het COOVI-sportcomplex had 

opgegeven, ondanks de hoge nood aan sportinfrastructuur in Brussel en het feit dat Vlaanderen 

1 miljoen euro cofinancierde.  

 

Over het waarom hing initieel een dikke laag mist: zo werd ons wijsgemaakt dat de vertraging 

van het project te wijten was aan de uitvoering van een gewestelijk masterplan/mobiliteitsstudie 

voor de COOVI-site.  

 

Maar blijkbaar was er meer aan de hand dan de bijkomende onderzoeken, nl. een veranderende 

context, een krappe begroting en de beslissing van de scholengroep dat het bestaand gebouw 

op de campus gerenoveerd zal worden en dat via die weg tegemoet gekomen zou worden aan 

de noden inzake sportinfrastructuur. Opmerkelijk dat dit college, die hamert op transparantie, 

ons die redenen niet eerder meegaf. 

 

Daarnaast vroeg het college aan de Vlaamse Gemeenschap om de middelen die voorzien waren 

voor de COOVI-campus , over te zetten naar een ander project, zijnde een zwembadproject op 

de site Abattoir. Decretaal is dat onmogelijk waardoor de subsidie voor het COOVI-

sportcomplex dreigt te vervallen maar Vlaams minister Ben Weyts heeft toen reeds zijn 

diensten aangeboden om de subsidieaanvraag van het zwembadproject op de Abattoir te 

faciliteren. 

 

Op woensdag 12 mei konden we in de pers vaststellen dat er vorderingen gemaakt worden in 

het zwembadproject op de Abattoir. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde immers een 

haalbaarheidsstudie goed om na te gaan op welke manier een zwembad op het dak kan worden 

gerealiseerd.  

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

- In welke mate is de VGC betrokken bij de project? Is de Vlaamse Gemeenschap op de 

hoogte van de ontwikkelingen in het dossier? In welke mate is de Vlaamse Gemeenschap 

betrokken? Welke andere overheden, m.u.v. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn nog 

betrokken in het dossier? 

- De VGC voorziet al een subsidie van 1 miljoen euro om de funderingen te versterken. 

Hoeveel voorziet de VGC in totaal voor het project? Hoeveel voorzien de andere overheden, in 

bijzonder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

- Indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken is bij het project, kan de VGC nog 

aanspraak maken op een subsidie i.k.v. het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 


