
Traduction 18/09/14 

De 3de staatshervorming voorzag de overdracht van in Brussel gelegen parken van 
de federale overheid naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Een besluit van 1991 en een besluit van 2002 voorzagen de overdracht van het 
Woluwepark en van de sportinfrastructuur maar voor de overdracht van de 
sportinfrastructuur was een overeenkomst tussen de federale overheid en het gewest 
nodig. Bij gebrek aan dergelijke overeenkomst gedurende al die jaren heeft de 
federale overheid het sportcentrum beheerd waarbij de toegang tot het centrum 
voorbehouden was aan de federale ambtenaren. 

Er is een grote nood aan sportclubs en sportinfrastructuur, zowel in Sint-Pieters-
Woluwe als in de andere Brusselse gemeenten. Sommige clubs kunnen, 
hoofdzakelijk voor hockey en voetbal, geen nieuwe leden meer aannemen, bij gebrek 
aan plaats. De openbare instanties worden hierover aangesproken door de 
sportclubs en door families die hun kinderen moeten inschrijven in sportclubs buiten 
Brussel. 

Onze gemeente heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zijn aanbod aan 
sportinfrastructuur en recreatiedomeinen uit te breiden met 9 tennisvelden en 2 
voetbalvelden, petanquevelden, een fitnessruimte, bridge- en vergaderzalen, een 
clubhuis en een speelplein. 

lk heb er de twee laatste jaren voor geijverd om de overdracht van de federale 
overheid naar het gewest rond te krijgen evenals voor de toekenning, door het 
gewest, van een domaniale concessie aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, ten 
gunste van de inwoners van de gemeente die, dankzij het gemeentelijk beheer, vrije 
toegang hebben tot dit prachtige domein. 

lk ben niet akkoord met u wanneer u stelt dat de gemeenten niet happig zijn om 
sportinstallaties te beheren omdat deze investeringen op de gemeentelijke begroting 
wegen. lk neem als voorbeeld de gemeente Berchem die heel blij is met de aankoop 
van een sportcentrum ondanks de miljoenenuitgave voor de gemeente. 

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft geen euro uitgegeven voor de aankoop van 
deze sportinfrastructuur. De concessie is gratis. Maar in de overeenkomst tussen het 
gewest en de gemeente is er bepaald dat de gemeente : 

- Het personeel van de bar (3 halftijdse tewerkstellingen) overneemt voor een 
periode van 6 maand 
Investeert om te voldoen aan de reglementering op het afvalwater (aansluiting 
van de site op het rioleringsnet) 
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- De speelruimte voor de jongsten ontwikkelt 

De rioleringswerken worden gesubsidieerd door het gewest en het speelplein kan 
gefinancierd worden door het BIM in het kader van zijn departement spel. 

Het College zal binnenkort aan de Gemeenteraad de verhuurtarieven voorstellen 
voor de velden en de zalen, evenals het principe et de modaliteiten van een 
concessie voor de horecaruimte. De beheerskosten door de gemeente bestaan de 
volgende jaren uit : 

- Personeelskosten (beheerder van het centrum, werkman voor het onderhoud, 
concierge) 

- Werkingskosten (kuisploeg, onderhoud van toestellen en materiaal, verbruik 
van energie en water, telefoonabonnementen,....) 

- Investeringen (aankoop/vervanging van materiaal) 

Volgende ontvangsten zijn geprogrammeerd : 

- Huur velden 
Huur zalen 

- Retributie van de horeca-concessionaris 

De gemeente gaat nieuwe overeenkomsten opstellen met de gebruikers van het 
centrum ( bridgeclub, tennisschool,...) met aangepaste tarieven, die zullen 
voorgelegd worden aan de Gemeenteraad. 
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