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Agenda 

• Verloop project Masterplan 

• Opbouw alternatief plan 

1. Welke zijn de behoeften? 

2. Doelgroepen & Activiteiten 

• Caerenbergveld, ontstaan en realisatie, een 

terugblik 

• Kort samengevat 

• Voorstelling alternatief plan 

• Vragen & antwoorden 



Verloop project Masterplan 

Het gemeentebestuur biedt inspraak aan bewoners 

en gebruikers ivm herinrichting van de site 

Caerenbergveld en organiseert denkavonden en 

workshops: 

− 2015-2016: 3 sessies ‘Wensen, Dromen & Reële 

situatie van het vrijetijdsgebruik (telkens 50 tot 80 

deelnemers) 

− 19 mei 2016: afronding eerste fase 

− December 2016: keuze ontwerpbureau 

− 23 maart 2017: Kick off (eerste schetsen, rekening 

houdend met alle elementen die tijdens de 

droomsessies werden aangereikt) – 80 aanwezigen 

voorstelling voorlopig Masterplan 

 



Verloop project Masterplan 

− Volgende fase: het Masterplan wordt samen met 

betrokkenen en burgers verder vormgegeven in 

verschillende workshops: ideeën worden verfijnd, 

geconcretiseerd, op haalbaarheid afgetoetst, 

prioriteiten bepaald en gefaseerd 

− 3 workshops (22/04, 07/05 en 20/05). De laatste 

workshop ging niet door. 

 

 

 

 

− Het ontwerpbureau werkt momenteel met de 

verkregen info, zal dit verder aftoetsen met de 

betrokkenen en zal na de zomervakantie een 

voorlopig plan voorleggen 



De gemeente en de projectleiders stelden de juiste vragen: 

− Welke ambities hebben alle gebruikers? 

− Wat willen we dat dit project doet? 

− Welke meerwaarde willen we dat dit project 

oplevert? 

− Met welk kader moet zeker rekening gehouden 

worden bij de opmaak van het masterplan? 

− enz 



Opbouw alternatief plan – 

Welke zijn de behoeften? 



Schedule 

• Review high-level schedule 

De droomtekening: ideeën van de 

gebruikers en de bewoners 



Opbouw alternatief plan – 

Welke zijn de behoeften? 

1. Behoud unieke combinatie polyvalente 

zaal/sporthal/cafetaria 

2. Verbetering polyvalente zaal & keuken 

3. Verbetering en ligging cafetaria/terras/speeltuin 

4. Uitbreiding parkeergelegenheid 

5. Veelzijdige functionaliteit parking 

6. Veiligheid & bereikbaarheid 

7. Stimuleren dorpsgevoel 

8. Snelle uitvoerbaarheid 



1. Behoud unieke combinatie polyvalente 

zaal/sporthal/cafetaria 

 

• Vele simultane activiteiten  polyvalente 

zaal/sporthal 

− Trekt meer volk aan 

− Is financieel lucratief voor de verenigingen 

− Unieke interactie ouderen / jeugd 

− Pluspunt voor cafetaria 

− Oneindige mogelijkheden 

• Aangenamer vergaderen met cafetaria vlakbij 

(voorziening dranken) 

 

 



2. Verbetering polyvalente zaal & keuken 

• Huidige situatie: zitplaats voor ongeveer  

260 personen, deze capaciteit is zeker nodig. 

• De zaal wordt gebruikt voor allerhande 

activiteiten en is hiervoor ten zeerste geschikt 

qua concept, qua capaciteit en qua ligging. 

• Ideale verbinding tussen keuken en feestzaal. 

• Mits de nodige aanpassingen wordt dit een zeer 

functionele keuken. 

 

 

 



3. Verbetering en ligging 

cafetaria/terras/speeltuin  

 

• We hebben oog voor de veiligheid door het 

toezicht op spelende kinderen vanuit de cafetaria 

te optimaliseren 

• Beter toezicht = minder kans op verwaarlozing 

• Financieel lucratief voor de uitbaters 

• Voldoende groenzones voorzien (speelplein) om 

het landelijk karakter te garanderen 

 

 

 

 

 



4. Uitbreiding parkeergelegenheid 

 

• Huidige situatie: 33 parkeerplaatsen en slechts 

één parkeerplaats voor mindervaliden. 

• Voorstel: uitbreiding naar 50 parkeerplaatsen 

vooraan en 19 parkeerplaatsen achteraan het 

complex. 

− Deze uitbreiding brengt al een gedeeltelijke 

oplossing voor het nijpend tekort aan 

parkeerplaatsen nabij de sporthal. 

− De bijkomende plaatsen die zouden voorzien 

worden in de Geraardsbergsestraat en aan de kerk 

kunnen dienen als bufferzone. 

− Nieuw mobiliteitsplan sluit hier perfect bij aan. 

 

 

 



5. Veelzijdige functionaliteit parking 

• Wordt het hele jaar door gebruikt, 12 maanden 

lang! 

• Als parking voor sporthal, kerkhof, voetbal,..  

• Als speelplein voor sportkampen tijdens de 

schoolvakanties en op zondag door de Chiro. 

• Als verzamelplaats voor verschillende 

verenigingen, sportclubs, enz. 

• Als trefpunt voor wandelingen (Dilbeek op 

Wandel,..), mountainbikeroutes, acties zoals Kom 

op tegen Kanker, enz. 

• Als open ruimte tijdens Schepdaal Feest en 

verschillende andere gelegenheden. 

• Als uitbreiding van keuken (tenten, koelwagens) 

 

 

 



6. Veiligheid & bereikbaarheid 

• Huidige situatie: afzetten en ophalen van 

kinderen, verzamelplaats voor vertrek naar 

uitwedstrijden, vlotte toegang voor leveringen, 

nabije parkeergelegenheid. 

• Voorstel: met het behoud van de huidige 

parkeerlocatie wordt de veiligheid gegarandeerd, 

zowel voor dagelijkse gebruikers als voor 

sporadische bezoekers. 

− Vlotte bereikbaarheid voor hulpdiensten en 

brandweer. 

− Vlotte bereikbaarheid voor ouderen en 

mindervaliden. 

− Vlot en veilig afzetten en ophalen van kinderen - 

maakt deel uit van onze jeugdwerking: ouders 

willen zién dat hun kind veilig binnen is en veilig 

terug bij hen komt. 

 

 

 



7. Stimuleren dorpsgevoel 

• Huidige situatie: het hart van Schepdaal ligt in het  

Caerenbergveld door de unieke combinatie van 

feestzaal/sporthal/cafetaria 

• Door de ligging van de feestzaal en het sportcomplex 

(tegelijk nabij de dorpskom, maar toch voldoende 

afgeschermd) is er weinig of geen hinder voor de 

buurtbewoners 

• Oud en jong worden op een ongedwongen manier bij 

mekaar gebracht 

• Ouderen worden aangezet tot meer sporten 

• Dit dorpsgevoel wordt reeds aangewakkerd door het 

initiatief van de werkgroep ‘Schepdaal Feest’ 

(jaarmarkt, avondmarkt, Brasserloop). 

 

 

 



8. Snelle uitvoerbaarheid 

Door zijn eenvoud en zijn oog voor behoud wat goed 

is, kan het alternatief plan op zeer korte termijn 

uitgevoerd worden 

 

− hierdoor kunnen ook de kosten voor de 

gemeenschap tot een minimum beperkt blijven 

 

− Hierdoor zal ook de hinder tijdens de werken voor 

de gebruikers van het sportcomplex, de uitbaters 

van de cafetaria, de huurders van de feestzaal, de 

bezoekers van het kerkfhof, de omwonenden, enz. 

beperkt worden in omvang en in tijd 

 

 

 



Opbouw alternatief plan – 

Doelgroepen & Activiteiten 

 

 

 



Doelgroepen & Activiteiten 

- Zaal- en openluchtsporten (eetfeesten, combinatie-

activiteiten, vergaderingen) 

- Andere sporten zoals tafeltennis, Kempo, dans, 

turnen (eetfeesten, wekelijkse trainingen, 

vergaderingen) 

- Sportkampen 

- Scholen 

- 60-plussers 

- Muziekkorpsen 

- Particulieren (familiefeesten) 

- Verenigingen (feesten, vergaderingen) 

- Politieke partijen 

- Tentoonstellingen 

- Koffietafels (uitbaters cafetaria) 

- … 

 

 



Caerenbergveld, ontstaan en 

realisatie 

• Project gestart in september 1970, inhuldiging in 

januari 1976 

• Citaten uit de aankondiging van 41 jaar geleden: 

− Jef Valkeniers, Burgemeester: 

• “Eindelijk heeft Schepdaal zijn sporthal met 

begeleidende gemeenschapszaal” 

• “Schepdaal kreeg een sporthal, die bijzonder goed 

gelegen is temidden van de dorpskom, naast het 

voetbalplein en het centrum van de jeugdontmoeting” 

• “Het centrum ‘Caerenbergveld’ is geen luxueus 

prestige-project dat de gemeentelijke begroting in 

gevaar brengt, het is een eenvoudig en rationeel 

complex dat uitsluitend wil beantwoorden aan de 

noden van heel de bevolking.” 



Caerenbergveld, ontstaan en 

realisatie 

• “Niet alleen hoop ik dat de in de hal geïntegreerde 

cafetaria een ontmoetingsplaats zal worden voor 

velen doch dat ook de aangrenzende 

gemeenschapszaal een druk socio-cultureel 

ontmoetingscentrum zal worden voor de 

verenigingen” 

− Frans De Camps, Schepen van Sport: 

• “De mensen van de derde leeftijd kunnen hun sport 

beoefenen in de ontmoetingszaal die zich voor de 

sporthal situeert.” 

− Fons Van De Voorde, Schepen van Openbare 

Werken: 

• “De eigenlijke kiem werd in feite gelegd in de 

Jeugdontmoeting, waar drie nieuwe volleybalploegen 

hun ontstaan vonden” 

 

 



Caerenbergveld, ontstaan en 

realisatie 

 

− Maurice Appelmans, Voorzitter VZW Centrum 

Caerenbergveld: 

• “Onder impuls van de gemeente en dankzij een 

daadwerkelijke en opbouwende medewerking van de 

socio-culturele raad, kan ook Schepdaal beschikken 

over een moderne omni-sportzaal met een aangepaste 

vergaderruimte.“ 

• ”Het is onaanvaardbaar dat van dergelijke dure 

projecten slechts enkelen gebruik maken. Het dient 

een trefpunt van mensen te worden, die op een 

gezonde wijze sport komen beoefenen”. 

 



CAERENBERGVELD 

         KORT SAMENGEVAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sport 

Cultuur 

Verenigingsleven 

Opvoeding Amusement 

Ontspanning 



 

 

OUD en JONG in harmonie op één locatie, waar 

het hart van Schepdaal nu al klopt ! 



 

 
Voorstelling alternatief plan, 

vertrekkende van het principe  

 

‘wat goed is, moet je niet veranderen’ 



 

 

Stefaan Van Nuffel (Bestuurder Volley Schepdaal) 
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CAERENBERGVELD 

         KORT SAMENGEVAT 
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