
Uitbreiding voetbalinfrastructuur in Oostakker

De Stad Gent krijgt tot 2042 een terrein ter hoogte van Sint-Jozefstraat 13 in
Oostakker in erfpacht van de Congregatie van de broeders van Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdes. De Stad plant er de aanleg van een jeugdcompetitieterrein en een
hoofdterrein in kunstgras en de aanleg van enkele trapveldjes in natuurgras. De
nieuwe terreinen betekenen voor provinciale voetbalclub SKV Oostakker een
gevoelige uitbreiding van hun infrastructuur.

Terreinen in kunstgras en trapveldjes in natuurgras

De Stad Gent en Farys plannen een grondige heraanleg van de site. Er wordt een nieuw
hoofdterrein in kunstgras aangelegd, een bestaand jeugdcompetitieterrein wordt opnieuw
aangelegd in kunstgras. Rechts en links van het hoofdterrein worden nieuwe 3
trapveldjes aangelegd in natuurgras. Voor uitvoering wordt gemikt op september 2018.

Groeimogelijkheden voor SKV Oostakker



De heraanleg van de site schept opnieuw groeimogelijkheden voor SKV Oostakker. De
provinciale voetbalclub, vandaag gelokaliseerd op een aanpalend terrein, botst op haar
limieten: de club heeft meer dan 400 leden en kampt al enkele jaren met een wachtlijst.
Er zijn niet alleen meer terreinen beschikbaar, dankzij het gebruik van kunstgras wordt
het mogelijk om de velden intensief te bespelen.

Naast de heraanleg van de nieuwe site investeren de Stad Gent en Farys in extra
kleedkamers, extra doucheruimte en de opfrissing van de kantine van SKV Oostakker.

'Verschillende Gentse sportclubs zijn het slachtoffer van hun eigen succes. We
stellen vast dat vooral voetbalverenigingen noodgedwongen een ledenstop
inlassen omwille van begrenzingen op vlak van infrastructuur. De Stad Gent plant
daarom in 2017 en 2018 de aanleg van 7 kunstgrasterreinen bij KSCE Mariakerke,
KVE Drongen, JAGO Sint-Amandsberg, SV Wondelgem, FC Rooigem, FC Muide
en de Koninklijke Neerlandia Korfbalclub.'

—  Resul Tapmaz, schepen van Sport

Informatie
Judith Perneel, kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0479 56 48 27, 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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Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
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De heer Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke
Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail:
schepen.taeldeman@stad.gent
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Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
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