
KAA Gent en Stad Gent stellen vernieuwde
Wolfputsite voor

Donderdag 13 juli 2017 hebben KAA Gent en Stad Gent de vernieuwde Wolfputsite
in Oostakker voorgesteld. KAA Gent realiseerde er een modern oefencomplex voor
de A-kern van de club. Stad Gent investeerde samen met KAA Gent in kwalitatieve
voetbalinfrastructuur op de Wolfputsite om ruimte te bieden voor de verdere
uitbouw van het jeugdvoetbal in Gent op het hoogste niveau.

Ruimte voor talentontwikkeling

Om ruimte te bieden voor de uitbouw van het Gentse jeugdvoetbal op het hoogste niveau
wordt de komende jaren sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van kwalitatieve
voetbalinfrastructuur. Op de site Wolfput in Oostakker werden onder meer een
oefencomplex gerealiseerd en terreinen heraangelegd, waardoor plaats gecreëerd wordt
voor de verdere uitbouw van de jeugdwerking van KAA Gent aan de Warmoezeniersweg.



De Stad Gent en KAA Gent investeerden samen om de opwaardering mogelijk te maken.
De kosten voor een nieuw state of the art oefencomplex voor de A-kern van KAA Gent
werden gedragen door de club. Investeringen op de site in functie van de uitbreiding van
kwalitatief jeugdvoetbal werden door de Stad Gent en KAA Gent samen gedragen. Naast
de realisatie van het nieuwe oefencomplex van KAA Gent, werden volgende zaken
gerealiseerd:

renovatie van de verlichting op de twee jeugdterreinen

opnieuw inzaaien van alle terreinen, uitgezonderd het hoofdterrein

renovatie van het kleedkamergebouw voor jeugdspelers

kunstgras op de terreinen voor de jeugd (1 jeugdterrein en 3 duiveltjesterreinen) om een
hoge gebruiksfrequentie te kunnen garanderen

De opgewaardeerde Wolfputsite zal plaats bieden aan verschillende gebruikers. De
werken aan het jeugdgedeelte werden uitgevoerd door Farys, in opdracht van de Stad
Gent. De aanpalende groenzone wordt in de toekomst opgewaardeerd tot een sport- en
speelplek voor de buurt.

Op verschillende andere plekken in Gent wordt verder geïnvesteerd in goede
infrastructuur voor het jeugdvoetbal. Voor de aanvang van het seizoen 2018 - 2019 wil de
Stad Gent bij 8 provinciale clubs nieuwe of vernieuwde kunstgrasterreinen aanleggen.

'Het moderne en functionele oefencentrum voor de A-kern van KAA Gent is een
belangrijke stap in de verdere professionalisering van de club. KAA Gent wil ook
mee aan de kar trekken om het Gentse jeugdvoetbal te versterken in
samenwerking met de Stad Gent, Racing Gent en de provinciale voetbalclubs.
Samen met de Stad Gent werd daarom het Elk Talent Telt samenwerkingsverband
gecreëerd.'

— Patrick Lips, directeur communicatie KAA Gent



'In de voetbalnota van de Stad Gent wordt de visie geschetst voor de toekomst
van het Gentse jeugdvoetbal. De analyse toont aan dat investeringen in
kwalitatieve infrastructuur nodig zijn om plaats te bieden aan het groeiende aantal
kinderen en jongeren die willen voetballen bij Gentse clubs. Met Elk Talent Telt
zetten we daarnaast in op een intensieve samenwerking tussen 15 Gentse
voetbalverenigingen. Via het samenwerkingsverband versterken we het Gentse
jeugdvoetbal als geheel op sportief vlak en scheppen we een kader voor de
invulling van de maatschappelijke functie van clubs.'

— Resul Tapmaz, schepen van Sport

Elk Talent Telt

De fundamenten voor de versterking van het Gentse (jeugd)voetbal werden in 2014
gelegd met de oprichting van het samenwerkingsverband Elk Talent Telt. Vandaag maken
15 clubs deel uit van Elk Talent Telt: KAA Gent, KAA Gent Ladies, KRC Gent, HT
Zwijnaarde, VC Zwijnaarde, FC Sint-Kruis Winkel, VSV Gent, FC Rooigem, KVV Sint-
Denijssport, KVE Drongen, Standaard Muide AZ, KSCE Mariakerke, Jago Sint
Amandsberg, SV Wondelgem en SKV Oostakker.

Met Elk Talent Telt willen Voetbal in de stad, de Stad Gent en de Gentse voetbalclubs zo
veel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om in zo goed mogelijke
omstandigheden voetbal te spelen, zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de
Gentse voetbalclubs. Voetbal wordt daarbij ook gebruikt als middel om kinderen en
jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling. De Elk Talent
Telt clubs streven er naar toegankelijke en maatschappelijk geëngageerde verenigingen
te zijn en werken aan de brede ontwikkeling van jongeren.

Elk Talent Telt is een project van vzw Voetbal in de stad, uitgevoerd met de financiële
steun van de Stad Gent en KAA Gent.

Informatie
Judith Perneel, kabinet schepen Resul Tapmaz, tel. 0486 20 18 35, e-
mail judith.perneel@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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