
Help ons vandalisme bestrijden 

 

U heeft het al wellicht opgemerkt: op de diverse voetbalterreinen van de Site Sportstadion 

en site Sparta werden recentelijk verbodsplaten aangebracht met het “verbod de terreinen 

te betreden zonder toelating van het AGB Landen of FC Landen”. FC Landen is de huurder 

van beide complexen en is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Dit gebeurt door 

vrijwilligers. 

Waarom deze verbodsplaten ? 

Het is sinds een paar jaar een constante geworden dat deze installaties herhaaldelijk het 

voorwerp waren van vandalisme en ongepast gebruik. Dit thema werd aangekaart en 

besproken met onze schepen van sport G. Debroux en de burgemeester. De aanbreng van 

deze platen is het gevolg van deze bespreking om dit probleem aan te pakken. 

Welke feiten hebben we vastgesteld gedurende de periode april 2016 tot juni  

2017, specifiek tijdens de vakantieperiodes ? 

1. Op de site Sparta is er overlast voor de buurtbewoners door onoordeelkundig 

gebruik van het B-Veld, ( zelfs s’nachts door niet- Landenaren). Ballen komen in de 

tuinen terecht, ploffen tegen vensters enz. ...Tot nog toe bleef het bij 

woordenwisselingen met de buurtbewoners. Gelukkig maar. (2016-2017) 

2. Op de site Sparta werden jongeren betrapt toen ze op het dak waren geklommen 

met beschadiging tot gevolg. Het stoort ons niet dat men de terreinen gebruikt om te 

voetballen, maar niet om op de daken te klimmen. (2016) 

3. Op het B terrein van de site Sportstadion, werd de achterkant van één van de 

vernieuwde dugouts ingestampt. (2016) 

4. Op datzelfde B-Terrein werd de afrastering en afsluiting ernstig beschadigd. 

Buurtbewoners hebben dit gemeld maar de daders konden niet geidentificeerd 

worden. (2017) 

5. Op het A-terrein  kunstgrasveld) werd de afrastering en het ballenvangnet  onlangs 

ernstig  beschadigd.( 2017). Blijkbaar gaat men soms letterlijk aan de netten hangen. 

6. Op het A-terrein ( kunstgrasveld ) werd het dak van beide dugouts stukgeslagen, ( 

mei 2017) zodat er een nieuw dak moest worden geplaatst.  

7. En zo kunnen we nog doorgaan........ 

Wie betaalt de herstelkosten ? 

Al deze herstellingen hebben duizenden Euros gekost, plus de inzet van de vrijwilligers van 

FC Landen en de Technische Dienst van de Stad Landen ( TULO). Uiteraard moet de 

belastingbetaler hiervoor opdraaien, want de locaties zijn eigendom van de Stad Landen. 

Het is onze intentie om méér controle te krijgen over het gebruik van deze velden. Wij 

blijven het voetbal in Landen aanmoedigen buiten de uren van gebruik door FC Landen, 

maar dan op een gecontroleerde manier: iedereen kan de velden betreden na 



aanmelding/toestemming  van de Landense Sportdienst  Tel 011/ 83 19 41 ( AGB Landen) of 

T. Thierie, voorzitter  FC Landen ( 0479 96 04 26 ). Zij houden de planning van gebruik bij. Er 

is dus geen verbod in de strikte zin van het woord. Zo kan er b.v. ook over gewaakt worden 

dat sommige velden na het herinzaaien (maand april) slechts beperkt kunnen worden 

gebruikt. 

Geen probleem voor oordeelkundig gebruik 

Als iedereen zich houdt aan het gebruik als een goede huisvader is er geen enkel probleem. 

We zijn ervan overtuigd dat de meeste jongeren de inspanningen van onze vrijwilligers en 

Technische dienst weten te waarderen. Toch zullen er steeds enkele heethoofden rondlopen 

die andere intenties hebben. Deze moeten letterlijk teruggefloten worden. Een “rode kaart“  

is onvoldoende. 

Wij rekenen op Uw begrip voor deze noodzakelijke maatregel. Stelt U laakbare feiten vast, 

aarzel niet om deze te melden opdat de daders kunnen worden geidentificeerd. 

 

 

G. Debroux       J. Medart                 T.Thierie  

Schepen van Sport  Verantwoordelijke Infrastructuur     Voorzitter FC Landen 

 

Enkele foto’s van eerder vastgesteld vandalisme op en rond de terreinen van FC Landen. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


