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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: De investeringen in sportinfrastructuur 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
Bij de voorstelling van het nieuwe Investeringsplan van de VGC bleven we op onze honger 
zitten wat betreft de investeringen in sportinfrastructuur. Er wordt bijzonder weinig gezegd over 
de ambities en de concrete acties. Het College verklaarde dat dat gebrek te wijten is aan het feit 
dat VGC-investeringen bijna steeds gekoppeld zijn aan subsidievragen vanuit de Brusselse 
Nederlandstalige scholen en dat er steeds wordt getracht een sportinfrastructuur te koppelen aan 
een schoolinfrastructuur. 
 
Ondertussen is er al wat duidelijkheid over de concrete acties. Zo is er het openluchtzwembad 
op de Abattoirsite. De VGC trekt het dossier en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet mee. 
Die laatste heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de opdracht gegeven een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren met als doel een concreet voorstel uitwerken om na te gaan 
hoe het zwembad op het dak kan worden gerealiseerd en uitgebaat. Op 9 juli werd een eerste 
tussentijds verslag voorgesteld. Het is de bedoeling dat het finale verslag ten laatste voorgesteld 
werd op 1 oktober jl., met bijzondere aandacht voor het onderzoek van de financieringsbronnen 
en met name de piste van een combinatie van publieke financiering in het projectvennootschap 
tussen overheidsinstanties. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 
- Heeft het College ondertussen akte genomen van het finale verslag? Wat zijn de 
conclusies? Hoe zal het project gefinancierd worden? Welke overheidsinstanties zijn betrokken 
bij het project? Hoeveel dragen die overheden bij aan het project? Hoe ziet de uitbating en het 
beheer van het toekomstig zwembad eruit? Wat zijn de volgende stappen? 
 
Een ander concreet project heb ik via de website van Sport Vlaanderen moeten vaststellen. 
Vanaf 2021 organiseert Sport Vlaanderen 2 oproepen i.p.v. 1 voor bovenlokale 
sportinfrastructuur: 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Voor de 2 oproepen voorziet Vlaanderen 
25 miljoen euro, bovenop het minimum bedrag van 5 miljoen euro per oproep. In 2021 valt er 
dus 35 miljoen euro te verdelen voor bovenlokale sportinfrastructuurprojecten. 
 
De eerste oproep  van 2021 is reeds afgerond. Er werden 45 projecten geselecteerd, waaronder 
één Brussels project, nl. het vechtsportexpertisecentrum van de VUB. Het project wordt 
verantwoord omdat vechtsporten een toenemende populariteit kennen en het meer gebruikt 
wordt als socialiserend en educatief middel. Uit de VGC-sportinfrastructuurdatabank blijkt een 
groot tekort te bestaan aan specifieke vechtsportinfrastructuur in Brussel. Het project krijgt een 
Vlaamse subsidie van 725.000 euro. 
 
 
 
 



 
 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 
- De VGC werkt mee aan het zwembad van de VUB. Dat project wordt nog door andere 
overheden gefinancierd. Is de VGC betrokken in het vechtsportexpertisecentrum? In 
bevestigend geval, hoe ziet die betrokkenheid eruit? Kent de VGC het project ook middelen 
toe? Welke andere overheden zijn er nog bij betrokken? 
-  
- Het vechtsportexpertisecentrum komt er na een analyse van de VGC-
sportinfrastructuurdatabank. Over welke databank gaat het? Werd de databank van 
perspective.brussels gebruikt? Welke andere tekortkomingen inzake sportinfrastructuur heeft 
de databank nog aangeduid? 
 
Ik dank u alvast voor u antwoord. 
 


