ACCOMMODATIE TOEKOMST KAC – KO
De gemeente heeft zich in haar meerjarenplanning 2015- 2019 tot doel gesteld om outdoor
sportinfrastructuur te ontwikkelen. De gemeente wil de outdoor sporten – voetbal, korfbal –
centraliseren, het voortbestaan van de bestaande clubs garanderen en de samenwerking tussen
clubs bevorderen.
De terreinen van onze club zijn sinds december 2014 eigendom van de gemeente. De bestaande,
fel verouderde infrastructuur aan kantine en kleedkamers zullen afgebroken worden. In de plaats
komt een volledig nieuw sportcomplex. Verder wordt ook voorzien in kunstgrasvelden. Het is de
bedoeling veld A en veld B om te vormen tot kunstgrasvelden, waarbij op veld B de nodige
belijning zal voorzien worden om ook korfbal toe te laten. De clubs worden nauw betrokken bij de
opmaak en de realisatie van de plannen, hiertoe werd door de gemeente de stuurgroep
“openlucht sportterreinen Grote Baan “ opgericht. Twee bestuursleden van elke club zetelen in
deze stuurgoep.
Ondertussen is het ontwerp van de nieuwe kleedkamers en kantine(s) grotendeels klaar en loopt
de procedure tot het verkrijgen van de nodige vergunningen. In het ontwerp is er ruimte voor 10
kleedkamers, 4 scheidsrechtskleedkamers, een grote opdeelbare kantine en administratieve
ruimtes.

Het is de bedoeling om het nieuwe gebouw, dat de cafetaria en kleedkamers moet huisvesten, in
te planten op het knooppunt van de 3 sportvelden. De 2 voetbalclubs kunnen van veld A hun
hoofdveld maken, veld B wordt opgevat als het hoofdveld voor korfbal. De cafetaria opent zich
dan ook zowel naar het A-veld als naar het B-veld, en kan onderverdeeld worden in 2 aparte
kantines. Langs de noord- en oostzijde worden rondom de kantine de kleedkamers geplaatst,
zodat alle terreinen vlot bereikbaar zijn. In plaats van de onlogische zijingang, waarbij de afstand
tussen parking en kantine erg groot is, is het de bedoeling de centrale doorgang tussen veld A en B
open te werken en in te richten als een brede wandelboulevard, van waaruit alle terreinen en de
kantine vlot bereikbaar zijn. Dit wandelpad takt vervolgens eenvoudig aan op een netwerk van
boulevards over de hele site, die het terrein doorwaadbaar maakt voor alle sporters en
wandelaars in de omgeving.
De gemeente wil nog dit jaar een bouwaanvraag indienen, zodanig dat in 2017 kan gestart worden
met de werkzaamheden. Een goede afstemming met de clubs is hiervoor noodzakelijk.

