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Heiveld investeert om sluiting sporthal Leyland op te vangen 
 

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver is van plan om sporthal Leyland definitief te sluiten 

tegen 2016. Hierdoor zien heel wat sportclubs hun natuurlijke habitat verdwijnen. Sporthal en 

Tennisclub Heiveld wil echter investeren om deze clubs op te vangen. Erik Van Eycken 

 

St-Katelijne-Waver Het nieuwe bestuur van Sint-Katelijne-

Waver moet besparen, en daar hoort ook de sluiting van 

sporthal Leyland in het centrum van de gemeente bij. De 

sluiting deed al heel wat stof opwaaien. Zo werd er een 

facebookgroep opgericht met als titel 'Red Sporthal Leyland'. 
 

Ook oppositiepartij CD&V kant zich tegen de sluiting. 'Het 

bestuur haalt onder meer de ligging van de cafetaria op de 

eerste verdieping en een tekort aan kleedkamers aan om de 

sporthal te sluiten. Zoveel mogelijk sporters worden op die 

manier naar het private sportcentrum Heiveld geloodst', luidt 

het bij CD&V. 
 

'Deze argumenten houden geen steek. De cafetaria van Heiveld 

ligt immers ook op de eerste verdieping en is 100 meter van de 

centrale hal verwijderd. Bovendien zijn de kleedkamers bijna 

steeds bezet door de basketbalclub', zegt CD&V-

gemeenteraadslid Eric Janssens. 'We pleiten er dus voor om 

sporthal Leyland te behouden. Uit een onafhankelijke studie 

blijkt dat de sporthal door gebruikers, maar ook door het 

personeel, nog steeds als positief wordt ervaren. Er is dus geen 

reden om ze te sluiten.' 
 

Extra parkeerplaatsen 
 

Peter Meynendonckx (26), zaakvoerder van sporthal Heiveld, 

ziet de kans schoon om zijn infrastructuur uit te breiden en om 

extra parkeerplaatsen aan te leggen. 'Aan de voorkant van het 

gebouw verdwijnen de parkeerplaatsen. Daar komen 

appartementen. Achter het complex kan ik tot zestig 

parkeerplaatsen meer voorzien dan nu, wat nodig is gezien de 

extra clubs die hier zullen huisvesten. Dat terrein krijgen we in 

principe in erfpacht van de gemeente. De burgemeester is me 

trouwens persoonlijk komen vragen of we in staat zijn de extra 

clubs op te vangen. Vandaar dat we ongeveer 300.000 euro 

gaan investeren, een investering die we volledig zelf dragen. De 

tribunes worden geheroriënteerd zodat er volleybalvelden en 

extra badmintonvelden bij kunnen. Bovendien investeren we 

ook in de aanmaak van een professioneel zaalvoetbalveld.' 
 

Ook gevechtssporten krijgen voortaan een stek in Heiveld, waar 

voorlopig vooral aan tennis en aan basket wordt gedaan. 'We 

voorzien in een zaal van 6 op 20 meter voor de 

gevechtssporten', zegt Meynendonckx. 
 

Meynendonckx vindt niet dat hij opportunistisch is met de 

nieuwe ideeën en plannen, die toch een aardige stuiver kosten. 

'Enkele sportclubs hebben me al gecontacteerd. We zijn nu aan 

het bekijken welke sportvloer voor welke clubs ideaal is. Een 

volleybalveld heeft immers andere eisen dan een 

voetbalterrein.' 
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