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van RENAAT LANDUYT
datum: 29 maart 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Atletiekpiste Sport Vlaanderen Brugge  -  Staat (2)

In oktober stelde ik een schriftelijke vraag naar de plannen inzake de atletiekpiste en de 
belijning op de site Julien Saelens van Sport Vlaanderen Brugge (schriftelijke vraag nr. 
52 van 13 oktober 2016). Er werd toen gevreesd dat de slechte staat van de piste in het 
slechtste geval de in 2017 geplande kampioenschappen kon hypothekeren. 

In zijn antwoord stelde de minister de verschillende sportverenigingen gerust dat de 
kampioenschappen zullen kunnen plaatsvinden omdat de nodige herstellingen en 
schilderwerken zullen aanbesteed worden in het voorjaar 2017. Op dit moment hebben 
de verenigingen nog steeds geen 100 procent zekerheid dat de geplande evenementen 
zullen kunnen doorgaan. 

1. Werden de herstellings- en schilderwerken voor de atletiekpiste van Sport 
Vlaanderen Brugge reeds aanbesteed? Wanneer zullen de werken plaatsvinden? 

2. Komen de geplande kampioenschappen in het gedrang wegens een te krappe 
timing? 

3. Zijn ondertussen al afgespraken gemaakt met de verschillende stakeholders in het 
kader van een grondige renovatie van de piste? 



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op vraag nr. 474 van 29 maart 2017
van RENAAT LANDUYT

1. De herstellings-en schilderwerken zijn inmiddels aanbesteed en gegund aan de firma 
Sportinfrabouw voor een totaal bedrag van 84.681,85 € incl. BTW. 

De uitvoering van deze werken zijn gestart op 10 april:
- week van 10 april: verwijderen van de versleten aanloopbanen verspringen en 

polsstokspringen (afgehandeld);
- week van 17 april: reinigen van de piste (nog bezig dd. 25 april – kleine 

vertraging omwille van de weersomstandigheden); 
- week van 24 april: plaatsen van de nieuwe aanloopbanen en het schilderen van 

de belijning (werken zijn dd. 25 april gestart en zullen behoudens extreme 
weersomstandigheden, volledig afgerond zijn op zaterdag 29 april 2017).

2. Behoudens onvoorziene extreme weersomstandigheden komen de geplande 
kampioenschappen niet in het gedrang.

3. Sport Vlaanderen is op dit ogenblik bezig met het ontwikkelen van een Visienota2020 
voor haar eigen centra. Verschillende prioritaire functies zullen in kaart gebracht 
worden waarna een visienota per centrum uitgewerkt zal worden. In het kader 
hiervan zullen er gesprekken gevoerd worden met de belangrijkste stakeholders van 
elk centrum (stad, topsporters, clubs, gebruikers, …). De timing hiervoor is einde 
2017/begin 2018. De grondige renovatie van de ganse atletiekpiste van Sport 
Vlaanderen Brugge zal hierbij ongetwijfeld aan bod komen.


