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Bovenlokale sportinfrastructuur  -  Brussel

Op 26 april 2017 werd het nieuwe decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur goedgekeurd in de plenaire vergadering.

Op het vlak van Vlaamse sportinfrastructuur is er al wat werk verricht maar is er nog 
steeds veel werk aan de winkel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De bevolking 
blijft groeien maar er blijft een enorm tekort aan sportzalen en openluchtterreinen.

Kan de minister een overzicht geven van alle sportinfrastructuur in Brussel? Dit voor alle 
bestaande sporttakken (zwembaden, sportzalen, voetbal, tennis, basket, hockey,…).
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ANTWOORD 
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van JORIS POSCHET

Het is correct dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nood is aan bijkomende 
sportinfrastructuur. Daarom is er in het decreet ook een bijzondere regeling voorzien 
voor Brusselse dossiers (artikel 10 §2). 

Ik kan u geen overzicht geven van de sportinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest omdat er in de sportdatabank van Sport Vlaanderen geen actuele informatie over 
opgenomen is. De gegevens werden destijds geïnventariseerd door de Vlaamse 
Gemeenschapscommisie (VGC) maar deze inventarisatie is op een bepaald moment 
stopgezet. Nadien is er nog wel een eenmalige inventarisatie gebeurd maar de gegevens 
zijn op dit moment onvoldoende actueel en onvoldoende gedetailleerd om ze te kunnen 
opnemen in de sportdatabank.

Ik ben echter vragende partij om ook deze sportinfrastructuur op te nemen in de 
databank. Hierover is er al meermaals overleg geweest tussen Sport Vlaanderen en de 
VGC. Ook de VGC wenst de gegevens te kunnen uitwisselen. Uit de gesprekken bleek ook 
dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het initiatief nam om een sportkadaster op te 
maken, een databank die alle sportclubs en alle sportinfrastructuur op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat. Het Sportkadaster is opgevat als een 
instrument dat onder meer tot doel heeft de bevoegde overheden te ondersteunen in de 
realisatie van sportinfrastructuur. Recent hebben we vernomen dat de opmaak van een 
sportkadaster voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal gebeuren door 
perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau. Sport Vlaanderen en 
perspective.brussels zullen de nodige contacten onderhouden zodat de databanken op 
elkaar kunnen afgestemd worden en de uitwisseling van gegevens vlot kan verlopen.

Op de volgende websites kan u al wel informatie vinden over de sportinfrastructuur in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://www.sportsbrussels.be
http://www.sportinbrussel.be/sport-jouw-buurt/overzicht-brusselse-sportinfrastructuur
http://brussel.opkaart.be/
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