
Asse neemt derde sporthal in gebruik - 02/12/2009 
ASSE - De 
sportliefhebbers in Asse 
beschikken vanaf vandaag 
over een derde sporthal. 
Met ruim een jaar 
vertraging kan de 
sportloods in gebruik 
worden genomen. Rudy 
De Saedeleir  
 
De gemeente investeerde uiteindelijk 1,2 miljoen euro in de 
nieuwbouw aan de Waalborre, op dezelfde plek waar de 
sportballon in november 2005 definitief de geest gaf na een zware 
sneeuwstorm. Oorspronkelijk werd gedacht aan een eenvoudige 
metalen constructie rond de bestaande sportvloer van de ballon, 
maar naderhand werd toch maar gekozen voor een volwaardige 
nieuwe sporthal met een ultramoderne sportvloer. Vanaf vandaag 
kan de sportende Assenaar in de nieuwe hal gebruik maken van de 
drie basketterreinen, drie tennisterreinen, drie volleybalpleinen, 
negen badmintonpleinen of voor het zaalvoetbal van de volledige 
sportvloer. 
 
'De volledig geïsoleerde vloer, aangelegd door Adec Sport, is 
zestig centimeter dik', weet sportfunctionaris Lander Van 
Droogenbroeck. 'Het is het laatste nieuwe type op de markt en zo 
polyvalent mogelijk. De grijsblauwe kleur wordt bij nieuwe 
vloeren bijna overal gekozen.' 
 
Asse is na Tienen de tweede gemeente in de provincie die beschikt 
over twee sporthallen naast elkaar. Voor instanties als de Stichting 
Vlaamse Schoolsport en de provinciale sportdienst, die al eens 
uitpakken met grotere regionale organisaties, is dat een dankbaar 
gegeven. 'Die hebben hun belangstelling al laten blijken. Asse zal 
zich in de toekomst ook op sportief vlak beter kunnen profileren 
als een centrumgemeente', zegt sportschepen Jan De Backer 
(CD&V). 
 
De leden van de gemeenteraad en de sportraad kregen 
maandagavond een eerste rondleiding in het nieuwe gebouw. Op 
wat afwerking na is het gebruiksklaar. Door een fout bij de 
aansluiting van de hoofdkabel komt de stroom voorlopig via een 
noodgroep. Het sanitair en de douches kunnen door slordige 
afspraken tussen de hoofd- en onderaannemer pas vanaf 15 
december worden gebruikt. De gebruikers kunnen tot zolang de 
faciliteiten in de andere sporthal gebruiken. 
 
De Tennisclub Asse (TCA) zal in de sportzaal wellicht de meeste 
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uren vullen. Ook binnen de Gezinsbond Asse is een tennisclub 
actief, die nu opnieuw kan oefenen in een overdekte locatie. 'We 
hopen ook een deel van de basketschool BCAT (Asse-Ternat) naar 
hier te halen. De sporthal is uitgerust met zes vaste baskettorens', 
zegt Van Droogenbroeck. 
 
De Backer stelt dat het ook mogelijk moet zijn de sporthal 
occasioneel ter beschikking te stellen voor evenementen. 'Op de 
vloer moeten dan wel matten worden gelegd. We gaan daarvoor 
een speciaal reglement opstellen', zegt de schepen. 
 
De uitbating van het gebouw gebeurt om fiscale redenen door het 
Autonoom Gemeentebedrijf Asse (AGA), dat eerder ook de 
andere sportinfrastructuur van de gemeente overnam. Een officiële 
opening van de nieuwe hal is gepland in maart 2010. 
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