
"Dringend nieuw onderkomen nodig"
Gemeente breidt sporthal uit met ruimte voor bal- en gevechtssporten
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WW$.&ffiX - De gemeente Dessel
breidt momenteel de zes jaar
oude sporthal uit met een aan-
bouwvoor balspoÉen en gs
vechtssporten. Deze $ngen nog
door in de Spinhallen, maar dit
gebouw was in te slechte staat.
De aanbouw kost ongeveer 1,5
miljoen euro.

De Spinhallen van Dessel zijn ver-
sleten. "De'A en B hal en de Dojo
hal daterenvanbegin jaren 70", zegt
schepen van Sport Herman Min-
nen (N-VA). "Het dak lekt en de
structuur vertoont barsten. In 2006
liet het vorige gemeentebestuur een
nieuwe sporthal bouwen waar de
balsporten hun onderkomen von-
den. Op dat moment was er op het
plan wel een uitbreiding voorzien,
maar deze werd niet gezet. De ge-
vechrcsporten hadden zes jaar gele-

den nog een fatsoenlijk onderko.
men in de Dojo hal. Maar de voor-
bije jaren was het dak van de Dojo
hal op twee plaatsen naar beneden
gekomen. We hebben het hersteld
en vei l ig gemaákt,  maar de ge-
vechtssporten hadden dringend een
nieuw onderkomen nodig." Daarom
besloot de gemeente om de nieuwe
sporthal op het sponpark Brasel uit
te breiden met een zaal van 17 op 32
meter voor de balsporten en een gro-
te en kleine zaal voor de gevechts-
sporten. Verder bevat de uitbreidrng
een sanitaire blok met toiletten en
douches, een toeschouwersruimte,
verschillende extra kleedkamers,
een lokaal voor de zaalwachters en
een berging voor allerlei materiaal.

NIEUWESPORTHAL
Deze week werden de nieuwe zalen
in gebruik genomen. De kostprijs
van de uitbreiding kosÉ ongeveer 1 ,5

miljoen euro. De uitbreiding was
volgens sportschepen Minnen echt
wel nodig. "Sommige Desselse clubs
trainen buiten Dessel omdat de hui-
dige sporthal 's avonds altijd volzet
was", zegr hil. "Daar wilden we iets
aan doen door een extra zaal voor de
balsporten te voozien. Ook de ge-
vechtsporten hebben nu twee hal-
len ter beschikking gekregen. Al-
leen de tumsport zal nog in de Spin.
hallen blijven. Op termijn willen
we een nieuwe sporthal voor de ge-
meenteschool aan de Lorzestraat
bouwen. Daar kunnen dan de
schoolkinderen én de tumclubs tur-
nen. Op die manier moeten we ook
geen extra turnmateriaal aanko-
pen." De oude Spinhallen werden in
2004 gekocht door de gemeente. In
de toekomst zullen de hallen wor-
den afsebroken.
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