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Sport Vlaanderen - Investeringen in centrum Julien Saelens Brugge
Een van de decretale bepalingen van het Agentschap Sport Vlaanderen luidt als volgt:
“het exploiteren en uitbouwen van de eigen centra;”.
Sport Vlaanderen investeerde in het verleden in haar dertien centra op basis van het
investeringsprogramma 2007-2014. Het ondernemingsplan van het Agentschap Sport
Vlaanderen vermeldt dat in 2016 een nieuw investeringsprogramma 2016-2020
opgesteld zou worden.
Éen van de centra van Sport Vlaanderen is het centrum Julien Saelens, dat een brede
waaier aan faciliteiten herbergt. Er zouden echter door de Vlaamse Atletiekliga (VAL)
opmerkingen geformuleerd zijn in verband met de staat van de atletiekpiste van het
centrum. Onder meer de belijning zou niet langer aan het vereiste kwaliteitsniveau
voldoen.
1.

Kan de minister met betrekking tot het Sport Vlaanderen centrum Julien Saelens een
overzicht bezorgen van de investeringen voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en
2016? Graag bij elke investering een korte toelichting omtrent de aard van de
investering en het geïnvesteerde bedrag.

2.

Welke investeringen zijn er wat betreft het Sport Vlaanderen centrum Julien Saelens
opgenomen in het nieuwe investeringsprogramma 2016-2020? Graag enige
toelichting hierbij.

3.

Is de administratie van de minister op de hoogte van de opmerkingen van de
Vlaamse Atletiekliga met betrekking tot de huidige toestand van de atletiekpiste? Zo
ja, wordt gewerkt aan een oplossing?
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ANTWOORD

op vraag nr. 73 van 17 oktober 2016
van CATHY COUDYSER

1. Hieronder volgt een overzicht van de investeringen/renovaties in het centrum van
Sport Vlaanderen Brugge.
2012
2013
2014
2015
2016
Algemeen
12.940
10.938
3.817
17.524
36.300
Atletiekpiste
4.274
3.606
2.406
45.762 120.000
Herstelling atletiekpiste
3.606
Poort berging piste
2.206
Tijdverdeelsysteem
4.274
Verlichting atletiekpiste
120.000
Verplaatsen platforms
discus&……
200
Vervanging kooi hamer
en discus
45.762
Finse piste
140.849
11.955
Omgevingsaanleg
20.747
3.831
24.200
Parking
250.447
35.115
175.450
Sporthal
2.294.305
680.076
113.090
2.983
41.592
Sporthal van de
toekomst
126.591
934.152
889.314 72.931
Sportverblijf
2.514
Vechtsportzaal
450
Eindtotaal
2.454.881 1.092.855 1.104.365 955.583 470.473

Eindtotaal
81.519
176.047
3.606
2.206
4.274
120.000
200
45.762
152.804
48.778
461.012
3.132.045
2.022.988
2.514
450
6.078.157

In 2000 werd een outdoor atletiekpiste geschonken aan Sport Vlaanderen in het
kader van de bouw van de overdekte topsportatletiekpiste te Gent. Deze was niet
bruikbaar in zijn geheel maar de delen (vb. toplaag mondo) kon wel worden
gerecupereerd om herstellingen mee uit te voeren aan de reeds bestaande
atletiekpistes. Ook werden hier een heel aantal herstellingen uitgevoerd die niet
opgenomen zijn in het overzicht van renovaties omdat deze werden uitgevoerd door
eigen personeel.
2-3.Tot op heden zijn er in 2017 een 6-tal aanvragen lopende voor wedstrijden. Dit gaat
over interclubs en jeugdkampioenschappen tot een Belgisch kampioenschap
“Aflossingen”. Deze wedstrijden zijn niet door de VAL aangevraagd maar door de
clubs die gebruik maken van onze sportinfrastructuur. Sport Vlaanderen is op de
hoogte dat er problemen zijn en voorziet twee fasen.
Een eerste fase is het competitieklaar maken van de atletiekpiste door een aantal
herstellingen en schilderwerken uit te voeren. Dit is ook reeds in het verleden zo
gebeurd. Hiervoor is in 2017 50.000 euro voorzien.
Een tweede fase is een nieuwe meerjarenplanning. Het ondernemingsplan voorziet
een meerjarenplanning voor 2016-2020. Echter, het door de Vlaamse regering
goedgekeurde Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen voorziet eerst een
evaluatie van alle centra waar een meerjarenplanning moet opgemaakt worden per
centrum. Het traject van deze evaluatie zal ook in overleg gebeuren met de
verschillende stakeholders zoals lokale besturen, scholen, …

Zo zal ook de structurele heraanleg van de toplaag van de atletiekpiste deel
uitmaken van deze evaluatieronde.

