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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: Financiering van bovenlokale sportinfrastructuur 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

De VUB heeft met ondersteuning van de VGC en perspective.brussels een subsidieaanvraag in 

het kader van het Vlaams decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur ingediend voor de realisatie 

van een vechtsportexpertisecentrum in Brussel. Bij die projectoproep in 2021 kreeg het project 

een subsidie van 725.000 euro. 

 

In november vorig jaar gaf het collegelid in de commissie een aantal cijfers mee. Zo bedraagt 

de totale kostprijs 3,2 miljoen euro. Rekening houdend met de subsidie van 725.000 euro, 

betekent dat er nog gezocht moet worden naar 2,5 miljoen euro. 

 

Tijdens de bespreking van de aanpassing van de meerjarenbegroting voor het dienstjaar 2022, 

gaf het collegelid te kennen dat “voor het gevechtsportcentrum, het College dan weer een 

dossier bij Vlaanderen heeft ingediend, omdat de VGC daar zelf geen geld voor heeft” en dat 

“voor dat dossier 700.000 euro nodig zijn”. 

 

1. Kan het collegelid duidelijkheid geven over het dossier die het College heeft ingediend bij 

Vlaanderen voor de financiering van het gevechtsportcentrum? Dat dossier werd tijdens de 

projectoproep 2021 reeds ingediend door de VUB. Werd het dossier een tweede keer 

ingediend?  

2. Vorig jaar moest er volgens het collegelid nog gezocht worden naar 2,5 miljoen euro maar 

begin juli verklaarde het collegelid dat er nog 700.000 euro nodig is. Hoeveel middelen 

moeten er nog gevonden worden? Zijn er, naast de Vlaamse overheid, nog andere 

overheden gevonden voor het gevechtsportcentrum? In welke mate voert het College 

gesprekken met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een mogelijke cofinanciering of 

stellen er zich obstakels op? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dit jaar ongeveer 

100 miljoen euro veil voor gemeentelijke sportinfrastructuur. 

3. Een ander project waarvoor de VGC een subsidiedossier heeft ingediend bij Vlaanderen, 

is het zwembad op de Abattoir. Het College heeft het project bij Vlaanderen ingediend in 

het kader van de stadsvernieuwingsprojecten voor een bedrag van 4 miljoen euro. Hij hoopt 

dat het enthousiasme van Vlaams minister Ben Weyts zich zal vertalen in middelen van 

diens kant. Maar stadsvernieuwing vallen onder Vlaams minister Bart Somers. Ik hoop 

voor het collegelid dat het dossier bij de juiste Administratie belandt.  

4. Kan het collegelid meer duidelijkheid schetsen over de subsidieaanvraag in het kader van 

de stadsvernieuwingscontracten? Gaat het over projectsubsidies inzake stadsvernieuwing? 

Heeft het collegelid ondertussen al meer informatie over het verloop van de 

subsidieaanvraag?  

5. Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen over het zakelijk recht en het 

uitschrijven van een DBMO wat betreft het zwembad op de Abattoir? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 


