
" De Sportdreef moet een moderne 
groene long worden voor ontspanning, 
sport en recreatie."

"De aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve 
sportaccommodatie is een voorwaarde voor een doeltreffend 
sportbeleid." 

Schepen van Sport Dirk Martens: 
”Uit een studie van de UGent blijkt dat er in onze gemeente duidelijk nood is aan een nieuwe 
sporthal. De schoolturnzalen in Asper en Gavere 
zijn verouderd en ongeschikt voor een 
volwaardige club-en jeugdwerking. Bovendien 
is de capaciteit onvoldoende om te kunnen 
inspelen op de toenemende vraag van 
sportende inwoners. 

Het schepencollege besloot daarom om in de 
Sportdreef een sport- en ontmoetingscentrum 
te bouwen. Dit zal opgetrokken worden op het 
voetbalterrein van KFC Gavere-Asper. De club 
verhuist naar de Vlienderweg in Asper. We 
plannen een sporthal met 3 speelvelden, 
kleedkamers en een cafetaria. In hetzelfde 
complex gaan we naast de sporthal ook een 
plaats geven aan jeugdhuis De Barst, de 
speelpleinwerking en trefpunt ‘t Eiland. In 
overleg met de betrokken clubs werken we aan 
een financieel haalbaar bouwprogramma. 
We streven ernaar om met de werken te starten 
in het najaar 2019.”

SPORT - EN 
ONTMOETINGSCENTRUM

HERINRICHTING SPORTDREEF

Schepen van sport Dirk Martens: 
”We hebben in samenwerking met studiebureau Arcadis een masterplan opgemaakt voor 
de ontwikkeling en herinrichting van de volledige Sportdreef.  We willen deze zone op korte 
en middellange termijn inrichten als een moderne groene long voor ontspanning, sport en 
recreatie. De Sportdreef zal meer samenhang en structuur krijgen met extra aandacht voor 
mobiliteit, parkeren en toegankelijkheid. We voorzien een speeltuin, petanquebanen, een 
urban sportzone, polyvalent grasveld, uitbreiding van de Finse piste, picnickplekken, 
publiek sanitair en een esplanade met zicht op de Schelde. Er komen extra parkeerplaatsen 
en fietsenstallingen. Het ontwerp is door de gemeentelijke adviesraden positief bevonden 
en bij de uitvoering hebben we rekening gehouden met hun suggesties en opmerkingen. 
Dit plan vormt het kader om gericht en doordacht te investeren in sportinfrastructuur. De 
aanleg van de beachvolleybalterreinen is hiervan het eerste zichtbare resultaat.”

Meer info?
Dirk Martens
Schepen van cultuur, sport, bibliotheek, toerisme, erfgoed, personen met een beperking, 
gezondheidspromotie en ziektepreventie
dirk.martens@gavere.be

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Steffi Beyaert
steffi.beyaert@hotmail.com of 0472/38 67 77
www.gavere.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/gavere.cdenv

in GAVERE
Gavere.cdenv.be
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Gavere, deelgemeenten inbegrepen, is 
in onze ogen het 'warmste dorp' van 
Vlaanderen. 

Dankzij de inzet van vele verenigingen, 
vrijwilligers, scholen die voor het 
gemeenschapsgevoel zorgen, het 
woon- en zorgcentrum waar mensen 
genieten van hun mooie oude dag...

Samen bouwen we aan het warmste 
dorp.

Nieuw sport- en 
ontmoetingscentrum

Schepen Dirk Martens
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Schepen van Sport en Cultuur, Dirk Martens, 

aan de Sportdreef.



Fietsenstalling

Speeltuin

Petanque-velden

Finse piste

Verspringen

Sprint

Skate-ramp

BMX-parcour

Omni-sport

Beach volley

Staande wip

Sanitair

MTB installatiepunt

Kiss & Ride

Picnic-ruimte

Toegang tot gebouw

Zitelementen

Terrassen

Speelobjecten speeltuin

Stappalen

Klauterstammen

Stammendoolhof

Klimtoren

Heksencirkel

Plantvak

Bos

Hoog grasland

Grasland

Finse piste in schors

Wandelpad in klinkers

Toegangsweg in klinkers / grasdallen

Karrenpad in beton / grasdallen

Esplanade

Parkeerplaatsen in asfalt / klinkers

Parkeerplaatsen in twee kleuren klinkers

Ponton / terras

Gracht

Vijver

Keermuur

Brug over waterloop

Een onderzoek van de Universiteit Gent toonde aan dat de huidige indoorsportaccommodatie 
in onze gemeente verouderd is en niet meer voldoet. Daarom is besloten om een nieuwe sporthal 
te bouwen in de Sportdreef. Daarnaast is voor deze recreatieve zone een volledig herinrich-
tingsplan uitgewerkt. Wĳ  laten u graag kennismaken met dit plan. 

Nieuwe sporthal komt in Sportdreef

2 3
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aan de Sportdreef.


