Reactie van OpenVlD-Dilbeek op de recente persinfo van de gemeente over het Masterplan Caerenbergveld :
We hebben vastgesteld dat de beslissing over Masterplan Caerenbergveld werd gestuurd door de gemeente, om
uiteindelijk te komen tot hun visie die nu wordt voorgesteld. Reeds in het prille begin tijdens de opsomming van de

dromen van de gebruikers van de site, had de gemeente al een studiebuieau aangesteld. En dat is een kostelijke
zaak voor de inwoners

Alternatief Plan dat wordt gedragen door verschillende verenigingen en gebruikers van
Caerenbergveld te Schepdaal. Dit Plan werd uitvoerig voorgesteld op 22 juni2OL7.
Het Alternatief Plan toont aan dat verschillende gebruikers perfect in staat zijn om zélf het finale voorontwerp te
bezorgen van een Masterplan. En vanaf dat moment kunnen er daadwerkelijk plannen worden getekend,
technische studies worden uitgevoerd door een studiebureau. Helaas zijn vele centen intussen al naar het
studiebureau gevloeid, terwijl we met diezelfde centen al vele verbeteringen op korte termijn zijn mísgelopen.
Er bestaat een

Met hun verhuisvoorstel van jeugdhuis Jos en de polyvalente zaal 25 meter verderop, gaat het Masterplan
Caerenbergveld een geluidsprobleem creëren naar de woonwijken rondom de site Caerenbergveld. lk wilje
meedelen dat er vandaag geen geluidshinder is in die woonwijken: muziekgeluid van bijeenkomsten golft vandaag
over de voetbalvelden waar niemand last van heeft. Met de mogelijke verhuis zal het geluid richting de woonwijken
gaan. Het jeugdhuis zelf moet binnen gerenoveerd worden, maar geenszins afgebroken.
We zíjn geen voorstander van versnippering die de gemeente wil doorduwen op de site Caerenbergveld. We zijn wel
voorstander van het behoud van de unieke combinatie polyvalente zaal/sporthal/cafetaria. Vandaag de dag zijn er
vele gelijklopende activiteiten in de zaal/sporthal, die heel wat voordelen brengen zoals de unieke interactie

ouderen/jeugd, het trekt meer bezoekers aan en is financieel lucratief voor verschillende verenigingen. De huidige
zaal komt, mits grondige renovatie en aanpassing van de zaal en de keuken tegemoet aan alle voorwaarden:
gedegen concept, voldoende capaciteit en een ideale ligging.
We steunen het plan om een kunstgrasveld met waterdrainage en bergruimte voor FC Schepdaal aan te leggen. ln
de herfst-en wintermaanden ís het veld zeer moeilijk bespeelbaar, waardoor er kans is dat vele wedstrijden van onze
jeugd dienen afgelast te worden. Het idee om de nodige extra kleedkamers te bouwen vlak naast de bestaande
cafetaria van

FC

Schepdaal, is logischer en dient verder onderzocht te worden.

We steunen wel degelijk de opzet van een Finse piste, zodat jong en oud over een ruim aanbod van
sportmogelijkheden in Schepdaal kan kiezen.
Om een groener karakter te creëren bestaat er een "quick win" oplossing: naast de sporthal ligt er een grond die
zeker heropgewaardeerd kan worden naar een volwaardig en proper en groen speelplein voor onze kinderen, die
ook zichtbaar is vanuit een aangepaste cafetaria.

We rekenen op de medewerking van het gerneentebestuur om samen het Masterplan Caerenbergveld te verbeteren,
gericht op een zo groot mogelijke Bemene deler, zodat gebruikers de komende 40 jaren nog heel veel plezier en
comfort kunnen genieten.
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