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Centrum Sport Vlaanderen Hasselt  - Stand van zaken  

Een tijdje geleden ontstond in de media commotie over de erbarmelijke toestand waarin 
een groot deel van sporthallen en overdekte zwembaden in Vlaanderen zich bevinden. In 
zijn reactie verwees de minister naar de verantwoordelijkheid van de lokale besturen om 
hieraan te verhelpen. De minister achtte zich vooral verantwoordelijk voor de 
sportinfrastructuur die het lokale niveau overstijgt. Daar vallen vermoedelijk ook de 
Sport Vlaanderen centra onder.

In het verleden lieten de minister en zijn medewerkers zich ontvallen om voor de Sport 
Vlaanderen centra te streven naar zogenaamde ‘Centers of Excellence’. Na een bezoekje 
aan de accommodatie in Hasselt denk ik dat we daar eerder over een ‘Center of Shame’ 
mogen spreken: bemoste voetpaden, een grasveld vol molshopen waar promotie wordt 
gemaakt voor … cricket, onduidelijke signalisatie die bovendien nog steeds naar het ter 
ziele gegane Bloso verwijst, een vooroorlogse inkomhal en cafetaria, afgeleefd sanitair, … 
Kortom, een schoolvoorbeeld van hoe het níet moet. 

1. In het voorjaar 2015 besliste het Bloso (nu Sport Vlaanderen) om in alle Bloso-
centra een tevredenheidsenquête uit te voeren bij de gebruikers. 

a) Hoever staat dit onderzoek? 

b) Kunnen de resultaten worden overgemaakt? 

c) Wat zijn de specifieke resultaten voor het centrum in Hasselt?

2. Welke investeringen (soort + bedrag) onder vorm van vastleggingskrediet (VAK) 
werden sinds 2000 in dit centrum gedaan?

3. Graag ontving ik een overzicht per jaar van de bezoekcijfers (aantal schaatsers) 
vanaf 2000, met een onderscheid tussen individuen, bezoekers in schoolverband en 
clubgebruikers.

4. Wat is de (juridische) situatie van het ‘mollengrasveld’ aan de straatzijde? Graag 
werd ik in het bezit gesteld van de overeenkomst tussen Bloso en de stad Hasselt. 

5. Wat is de bedoeling van het mobiele toilet aan de buitenzijde van het Sport 
Vlaanderen centrum in Hasselt? Is dit een sanitaire voorziening die door het 
personeel van Sport Vlaanderen wordt gebruikt? 
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1. Tevredenheidsenquête: 

a) De algemene tevredenheidsenquête werd afgenomen en afgerond in 2015. De 
resultaten werden verwerkt en doorgegeven aan de betrokken centra. Ze maken 
deel uit van de visie centra 2020 waaraan Sport Vlaanderen volop werkt.

b) Via de enquête werd er gepeild naar de klantvriendelijkheid van het centrum, de 
reservatie-mogelijkheden, de kwaliteit van de sportinfrastructuur en van de 
kleedkamers, de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden en de beschikbare 
informatiekanalen. 
1864 sporters deden mee aan het onderzoek. 83% van de respondenten gaven 
aan tevreden of zeer tevreden te zijn omtrent de klantvriendelijkheid van het 
centrum. Ook over de diverse sportaccommodaties was de tevredenheid over het 
algemeen zeer hoog. Tenslotte werd gevraagd in welke mate ze het 
sportcentrum zouden aanbevelen aan een vriend of collega. Hierop antwoordden 
90% positief (score van minimum 7/10).

c) Samenvatting voor de resultaten van Hasselt: 

De meeste bezoekers komen individueel schaatsen. Meer dan acht op de tien 
komt met de wagen. Op basis van de woonplaats van de gebruikers kunnen we 
stellen dat het Sport Vlaanderen centrum van Hasselt een bovenlokaal gebruik 
kent. 
De meerderheid van de deelnemers is tevreden over de 
reservatiemogelijkheden.  Ook de klantvriendelijkheid wordt positief beoordeeld. 
Negen op de tien bezoekers maakt gebruik van de cafetaria en is er tevreden 
over, maar de klantvriendelijkheid en openingsuren kunnen beter.
Samengevat zijn de deelnemers tevreden met het Sport Vlaanderen centrum 
Hasselt. De Net Promotor Score bedraagt 22. Dit betekent dat de deelnemers het 
centrum niet actief zullen promoten bij vrienden en familie, maar het ook niet 
zullen ontraden.

2. Investeringen onder vorm van vastleggingskrediet (VAK) sinds 2000:

jaartal omschrijving bedrag
 2000 renovatie vloer ijshal    72.514 
 2000 vervanging van watergekoelde condensator    83.202 
 2002 renovatiewerken cafetaria: brandbestendige deuren: verhoging      3.663 
 2002 renovatiewerken cafetaria: perceel tegelwerken      3.007 
 2002 renovatie cafetaria: gordijnen      7.373 
 2002 renovatie cafetaria: schilderen radiator afkastingen         150 
 2002 renovatiewerken cafetaria: elektriciteitswerken keuken      7.143 
 2002 renovatie cafetaria: vloerbekleding      2.130 



 2002 interieuraanpassingen cafetaria: ereloon      4.477 
 2002 Overkapping loopzone inkom ijsschaatshal    48.037 
 2002 renovatiewerken cafetaria: perceel plafondwerken + meerwerken    33.424 
 2002 renovatiewerken cafetaria: perceel elektriciteitswerken: meerwerken    12.359 
 2002 renovatiewerken cafetaria: perceel verlichtingstoestellen      7.807 
 2003 dubbelzijdige lichtreclame    11.779 
 2010 plaatsen nieuwe slagboom      7.045 
 2010 leveren/plaatsen noppenvloerbekleding: verhoging      7.838 
 2011 verbeteringswerken asfalt toegangsweg      9.995 
 2013 meerwerken, prijsherzieningen    33.724 
 2014 verwijderen beplanting achteraan parking      1.997 
 2014 reparatie- en herstellingswerken ter verbetering ijskwaliteit    18.150 
 2014 vervangen boiler douches    11.062 
 2015 meerwerken ijskwaliteit    17.429 
 2017 aanpassen machinekamer      8.809 

413.113

Een bouwkundige en technische audit zal in 2018 in kaart hebben gebracht welke 
investeringen nodig zijn om dit centrum op een goede manier te onderhouden en van 
de nodige impulsen te voorzien. Dit is de eerste stap naar het streven naar een 
center of excellence zodat dit op een objectieve onderbouwde manier gebeurt.

3. Bezoekcijfers: 
Voor 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen scholen, individuele schaatsers 
en specifieke evenementen, waardoor de cijfers moeilijk  vergelijkbaar zijn.

Totaal 
aantal 
bezoekers 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

121.507 122.221 122.666 120.184 126.272 132.564 126.575 104.029

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Individuele 
schaatsers 37.304 36.634 39.718 40.079 33.127 34.002 34.942

scholen 52.059 46.392 41.458 46.905 39.953 43.486 40.131
Clubs 12.491 16.976 19.425 18.911 17.737 23.980 22.737

4. Juridisch werd het perceel grond voor een termijn van 99 jaar in huur gegeven door 
de Stad Hasselt aan het voormalige Bloso. Overeenkomst in bijlage. 

5. Het mobiele toilet aan de buitenzijde van het Sport Vlaanderen centrum is geplaatst 
door de lokale cricketclub, waarvoor ze toestemming aan Sport Vlaanderen hebben 
gevraagd. Het was een tijdelijke oplossing om de cricket club die het grasveld in de 
zomermaanden gebruikt verder te helpen. Zij zouden daarbij zelf instaan voor het 
onderhoud.  

BIJLAGE

Overeenkomst stad Hasselt/voormalig Bloso


