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Alle amateurclubs op kunstgras
Laatste 3 clubs krijgen dit jaar hun kunstgrasveld

Het stadsbestuur beloofde bij het begin van de legislatuur snel werk te maken van de kunstgrasvelden.

De werken aan de kunstgrasvelden in Heule en Aalbeke werden vorig jaar al afgerond, dit jaar worden

de laatste 3 velden aangelegd. Er werd extra geld vrijgemaakt om het derde veld, op SV Kortrijk, nog in

2021 aan te leggen.

Startschot in mei
De 3 clubs die dit jaar aan de beurt zijn: WS Bellegem, KRC Bissegem en SV Kortrijk. Het veld van die

laatste club was oorspronkelijk voorzien voor 2022, maar door een extra inspanning van het stadsbestuur

zal ook dat veld er nog dit jaar komen. In totaal wordt de investering op 3,5 miljoen euro geraamd en

deze laatste opera�e op een kleine 2 miljoen euro. De aannemer start in mei met de werken. De velden

moeten klaar zijn in de loop van de maand augustus, net op �jd voor de aanvang van het nieuwe

voetbalseizoen.

Ik ben super tevreden dat we dit dossier succesvol zullen afsluiten. We hadden
dit beloofd en komen nu deze belofte na. De kunstgrasvelden zullen de
spelkwaliteit van het voetbal ten goede komen, zeker tijdens de winterperiode.
Kunstgras is absoluut noodzakelijk voor amateurclubs. Het vergt veel minder
onderhoud. Bovendien zullen we ook de verlichting vernieuwen waardoor
de ploegen er 's avonds langer op kunnen spelen. Het veld in Heule hebben we
vorig jaar al ingewijd met een vriendschappelijke match. Ondertussen kijken we
met KFC Aalbeke om ook zo'n match te organiseren. Kortrijk, Bissegem en
Bellegem zijn de volgende die aan de beurt zijn. 
— Arne Vandendriessche, schepen van Sport
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Iedereen bij WS Bellegem kijkt uit naar de aanleg van het kunstgrasveld. Dit
veld zal veel voordelen meebrengen voor ons. Zo zullen we meer op eigen veld
kunnen trainen en spelen waardoor we minder moeten uitwijken naar de Lange
Munte. De nieuwe LED-verlichting zal er bovendien voor zorgen dat we ook in
de winter en 's avonds goede trainingen kunnen houden. Onze kantine zal er
ongetwijfeld ook wel bij varen, wat zeker geen overbodige luxe is na het
voorbije jaar.
— Frederic Delabie, WS Bellegem

We zijn enorm tevreden dat we 1 jaar vroeger dan voorzien ons kunstgras
krijgen. Dit zal ons toelaten om meer trainingen en wedstrijden te laten
plaatsvinden op onze site.
— Thibaud Stevens, SV Kortrijk

KRCB krijgt in het voorjaar een nieuw kunstgrasveld. De club heeft bewust
gekozen om terrein 1 hiervoor aan te duiden. Door de komst van dit veld en
bijhorende led verlichting zullen we als club onze jeugdploegen en de 4
volwassen ploegen meer en langer kunnen laten spelen langs de hoofdtribune
en kantine. Dit laatste is heel belangrijk is om een vlotte clubwerking te
garanderen en zo het coronabeest snel te vergeten vanaf volgend seizoen.
— Franky Doolaeghe, KRC Bissegem



https://pers.kortrijk.be/images/379830
https://pers.kortrijk.be/images/379847
https://pers.kortrijk.be/images/379831

