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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, 

 

Begin februari ondervroeg ik het collegelid naar een stand van zaken van het toekomstig 

zwembad op de site van de Abattoir, in bijzonder naar de stand van zaken omtrent de 

haalbaarheidsstudie. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting kreeg immers de opdracht om 

tegen oktober 2021 een financiële haalbaarheids- en exploitatiestudie van het zwembadproject 

uit te werken. Die studie is ondertussen – na wat vertraging – afgerond.  

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde daaropvolgend een investeringssubsidie van 2,1 

miljoen euro goed “voor de versteviging van de structuur en de verwerving van het zakelijk 

recht”. Ondertussen heeft de regering eind februari ook een bouwvergunning afgeleverd voor 

Manufakture, het gebouw waar het zwembad bovenop gebouw zal worden.  

 

Het wordt een project met veel spelers: vorig jaar kende de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

het project reeds een subsidie van 1 miljoen euro toe om eveneens de funderingen van het 

toekomstig gebouw te verstevigen. Daarnaast is ook de gemeente Anderlecht betrokken bij het 

verhaal. Ook moet er een externe speler gevonden worden die de bouw, het onderhoud en de 

uitbating van het zwembad op zich neemt. 

 

Er wordt voor financiering ook gekeken naar de Vlaamse Gemeenschap. Via het decreet 

Bovenlokale Sportinfrastructuur kan de VGC – bevoorrecht - beroep doen op Vlaamse 

middelen. Vlaanderen staat daar voor open, zolang het project voldoet aan de criteria van het 

subsidiedecreet. 

 

De N-VA onderstreept nogmaals het gebrek aan kwalitatieve, bovenlokale sportinfrastructuur 

in Brussel en is dan ook verheugd dat het toekomstig zwembad op de Abattoir concreter wordt. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

1. Naast de toekenning van een subsidie, welke rol speelt de VGC nog in dit project? 

2. Eerder verklaarde het collegelid dat de VGC 1 miljoen euro uittrekt voor het project. In 

de pers is er sprake van 1,8 miljoen euro. Kan er duidelijkheid gegeven worden over de inbreng 

van de VGC? 

3. Hoe ziet de planning eruit? Hoe zit het met de zoektocht naar een externe partner? 

4. Hoe verlopen de gesprekken met de Vlaamse Gemeenschap voor eventuele 

financiering? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 
 


