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BA Campus Caputsteen ontvangt 78.000 euro subsidie van de Vlaamse regering voor het
openstellen van zijn sportinfrastructuur voor sportverenigingen uit Mechelen en omgeving.

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS CAPUTSTEEN STELT
SPORTINFRASTRUCTUUR TER BESCHIKKING
Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum krijgt bijna € 78.000 subsidie van de
Vlaamse regering voor het openstellen van de sportzaal aan sportverenigingen uit
Mechelen en omgeving tegen een betaalbare huurprijs. De verenigingen kunnen er na
de schooluren en tijdens de schoolvakanties gebruik van maken.
Ministers Crevits en Muyters kondigden eind augustus 2016 subsidies aan voor scholen die
hun sportinfrastructuur beschikbaar stellen voor verhuur aan sportverenigingen om zo het
gebrek aan sportinfrastructuur in Vlaanderen op te vangen. Heel wat scholen beschikken
over sportzalen, maar deze worden vaak enkel gebruikt voor de lessen lichamelijke
opvoeding. Zo ook de sportzaal van BA campus Caputsteen. Dat er in Mechelen een grote
nood is aan geschikte sportzalen bleek uit een rondvraag van de sportdienst. Twee
Mechelse turnkringen, Gymflex en K.K.M.T. alsook de Keerbergse turnvereniging The
Gympies toonden al interesse om de sportzaal van BA campus Caputsteen vanaf 1
september 2017 te mogen gebruiken na schooltijd en/of in de vakanties. Hierdoor hoopt de
school minstens 700 uren extra gebruik van de sportzaal per jaar te realiseren. Ook schepen
van sport Walter Schroons (CD&V) is bijzonder verheugd dat de school in dit systeem wil
instappen. "Het getuigt van een open visie met veel aandacht voor het algemeen belang.
Ruimte wordt steeds schaarser en dient dan ook optimaal te worden benut.”
"Vandaag lopen de energiekosten nog te hoog op, waardoor we hoge huurprijzen zouden
moeten vragen aan de sportverenigingen bij het gebruik van onze sportzaal", zegt Katie
Steemans, directeur van het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen. "Bovendien is de
rechtstreekse bereikbaarheid van de sportzaal pas recent mogelijk, sinds de aanleg van de
fiets-o-strade. Met de installatie van een automatische toegangscontrole en
energiebesparende infrastructuurwerken die de verhuurkosten kunnen laten dalen, wordt het
openstellen van onze sportinfrastructuur voor de sportverenigingen wel mogelijk. De
energiebesparende werken aan de CV- en sanitaire installaties alsook de verlichting
verlagen tevens onze eigen energiekosten. Zo krijgen we een win-winsituatie voor zowel
onze school als de sportverenigingen", gaat de directeur verder.Het opstellen van het dossier
was geen sinecure. Gelukkig kon de school een beroep doen op de sportdienst van de Stad
Mechelen die zijn expertise aangaande het beheer van de Mechelse sporthallen met de
school deelde. Hierdoor kon het dossier in minder dan 2 maanden opgesteld worden. De
subsidie van de Vlaamse regering is een welgekomen beloning voor al het intensieve
voorbereidende werk.

