
OC Kruiseke …  het dossier startte als een trein, de trein staat ondertussen nog steeds stil  ! 

Dat Ann Ramon namens CD&V in de gemeenteraad tussenkomt over de voortgang in de bouw van 

het OC van Kruiseke gebeurde al meerdere malen.    

 

“De mensen in Kruiseke geloven het bijna niet meer dat het OC er nog zal komen.  En als ze er wel nog 

in geloven, dan denkt men dat het OC van Geluwe er veel eerder zal staan dan het OC van Kruiseke.  

Maar ik geef niet op.” Zegt Ann Ramon. 

 

1/ Subsidies 

CD&V is zeer ongerust over het dossier:  kunnen we blijven wachten op de subsidies van Minister 

Homans die maar niet komen ?  De aannemers zijn al sinds de zomer 2014 gekend en geselecteerd 

maar toch kan de bouw niet starten vooraleer de handtekening van minister Homans er is. 

En wat met die andere subsidies van de provincie ? 120.000 € subsidies dreigen verloren te gaan als 

de bouw niet vlug kan starten want men moet tegen de zomer 2015 facturen hebben van deze 

werken ter waarde van 120.000 €.  Zijn tegen deze zomer de werken niet gestart én zijn er geen 

facturen, dan verliezen we deze provinciale subsidie, de enige subsidie tot nu toe die we zeker zijn ! 

 

 

2/ Gebruik van het OC als voetbalkantine ? 

Een tweede element is de uitbating van de bar.  Tijdens de gemeenteraad én in andere 

vergaderingen wordt door schepen van sport Bossuyt de kaart getrokken van het voetbal in Kruiseke. 

Zijn voorstel is dat de bar van het OC als voetbalkantine zal gebruikt worden.  Voor de start van het 

voetbalseizoen kunnen de verenigingen hun data doorgeven op dewelke ze gebruik willen maken van 

de bar.  Na de start van het voetbalseizoen kan de kalender niet meer gewijzigd worden en is het 

voor een vereniging moeilijk om de zaal te huren als ze de zaal niet (al meer dan) een jaar op 

voorhand al hadden aangevraagd.   Dit is althans het systeem zoals Schepen Bossuyt voorstelde in 

verschillende vergaderingen in Wervik en in Kruiseke.   

 

In de gemeenteraad hoorden we van de Schepen van cultuur dat dit absoluut niet beslist is én dat 

het voor verengingen moeilijk is om méér dan een jaar van tevoren al de data vast te leggen.   De 

heer Bossuyt is dus blijkbaar niet gedekt door het schepencollege in zijn uitspraken en de voorstellen 

die hij lanceert rond het gebruik van de bar van het nieuwe OC van Kruiseke. 

 

 

 

 



 

3/ Kleedkamers voor Sparta Kruiseke zijn dringend ! 

CD&V vraagt aan de stad om het probleem van de voetbal: tekort aan kleedkamers voor de 

jeugdwerking van SPARTA Kruiseke, DRINGEND te bekijken én op te lossen.   

 

Als de jeugdwerking in het gedrang komt dan zit er niets anders op dan bijkomende kleedkamers te 

bouwen ! 

 

“Ik wil helpen zoeken naar oplossingen voor de problematiek van de voetbal. Laten we aan tafel 

zitten en samen zoeken naar een oplossing voor SPARTA Kruiseke.” aldus Ann Ramon. 
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An stelde nog volgende vragen in de gemeenteraad hierover: 

1) Zal de bouw nog voor het zomerverlof starten?   

 

1a)  De instandhoudingstermijn van de offertes loopt maar tot eind maart … en er moeten tegen 

deze zomer voor 120.000 € subsidies van Europa met facturen bewezen worden.   Als we niet starten 

op 1 april gaan we deze subsidie van 120.000 € kwijt zijn, klopt dat ? 

 

 

2) Wie maakt er gebruik van het OC in Kruiseke - alleen verenigingen van Kruiseke of mogen er ook 

andere verenigingen van Wervik en Geluwe er gebruik van maken? 

 

3a)  de schepen van Sport benadrukt dat er een agenda zal gemaakt worden voor 1jaar ver. Dit is een 

agenda van de Kruiseekse verenigingen, maar wat als een Wervikse vereniging dan wil gebruik 

maken van de zaal, zal dit dan nog lukken aangezien alles in de week en in het weekend zal vast 

zitten voor de voetbal van een jaar ver ?  

 


