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Terras en toegankelijke kleedkamers KVE
Drongen op tijd klaar voor KDB Cup

Op de terreinen van KVE Drongen werden vandaag drie extra kleedkamers

geopend, en zowel de kleedkamers als de kantine zijn nu bereikbaar via een lift.

Er is ook een nieuwe vergaderzaal voor trainers en een terras van 136 vierkante

meter met uitzicht op de voetbalvelden. Ruim op tijd voor de KDB Cup op 10 en 11

juni.
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KVE Drongen telt in totaal 480 leden, waarvan 31 ploegen in competitie en waaronder heel wat

kinderen en jongeren. De gebouwen aan de Sint-Gerolfstraat worden dan ook intensief

gebruikt. Om de club te helpen nog meer leden toe te laten, hebben de Stad Gent en Farys

geïnvesteerd in drie extra kleedkamers. Daarnaast is er ook een nieuwe vergaderzaal voor de

trainers en werd het terras uitgebreid naar 136 vierkante meter.

Heel veel kinderen willen voetballen, maar onze veertien clubs hebben vaak
niet genoeg plaats. Daarom investeren we deze legislatuur maar liefst 9
miljoen euro in voetbalinfrastructuur in de verschillende buurten en wijken.
Zoals hier in Drongen, waar de extra kleedkamers ervoor zullen zorgen dat
kinderen zich tóch kunnen aansluiten bij hun plaatselijke voetbalclub.
— Sofie Bracke, schepen van Sport



De kleedkamers bevinden zich gedeeltelijk onder de grond. Om ze toegankelijk te maken voor

minder mobiele mensen werd er een lift geïnstalleerd. Ook de kantine op de eerste verdieping is

voortaan te bereiken via een lift. De kleedkamers hebben ledverlichting en worden verwarmd

door een energiezuinige warmtepomp.

De accommodatie is ook ruim op tijd klaar voor de KDB Cup, dit jaar op zaterdag 10 en zondag

11 juni. Dat is een internationaal jeugdtornooi voor de U15 waar geboren Drongenaar Kevin De

Bruyne zijn naam aan verbindt en waar de Stad Gent mee haar schouders onder zet. Dit jaar

doen er clubs mee zoals Manchester City, Real Madrid en Bayern München. Daarnaast zullen

ook de Red Flamingos, de nationale ploeg voor mensen met een amputatie, van de partij zijn.
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Contact voor de pers

Sofie Claeys, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 69 42 71, e-mail sofie.claeys@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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