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VORIG JAAR OVERLEDEN SCHEPEN ZETTE HELE PROJECT OP POTEN

Nieuw omnisportveld zal naam 'Wiske Maes' krijgen

Schepen Marc Verlinden - de opvolger van Marie-Louise Maes - en Chris Lievens, voorzitter van bouwheer het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), aan het omnisportveld in
aanbouw. - Sven Ponsaerts

Er beweegt wat in het Tremelose gemeentelijk park Parkheide. De vernieuwing van de speeltuin is inmiddels klaar. Momenteel
wordt nog hard gewerkt aan een nieuw omnisportveld met atletiekpiste en fitnessparcours. Dat zal de naam 'Wiske Maes'
krijgen, naar de betreurde schepen die het project op poten zette.

SVEN PONSAERTS
De gemoderniseerde speeltuin van Parkheide in Baal (Tremelo) is klaar. De speeltuin in
het gemeentelijk park kreeg de voorbije weken tal van nieuwe toestellen. "De speeltuin
had een grondige renovatie nodig, en werd meteen ook uitgebreid", vertelt burgemeester
Paul Dams (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken. "Kinderen kunnen zich hier
voortaan veilig uitleven in onder meer een grote schommelkorf en een peutervariant. Er
kwam ook een nieuw touwenparcours en een heuse 'deadride'. Voor de kleinsten werden
enkele nieuwe, kleurrijke speelelementen met klim- en glijmogelijkheden voorzien. De
speeltuin kan er daarmee weer voor vele jaren tegen."

De grotendeels vernieuwde speeltuin is inmiddels klaar.
Burgemeester Paul Dams kon al vaststellen dat de nieuwe
toestellen erg in de smaak vallen. - Sven Ponsaerts

Altijd vrij toegankelijk
Het park krijgt naast de extra speeltoestellen echter ook een grondige uitbreiding van het
sportaanbod. "Een aannemer werkt momenteel volop aan een nieuw omnisportveld. Dat
terrein van 26 bij 14 meter zal kunnen gebruikt worden voor minivoetbal, basketbal en
minitennis. Er rond komt een kleine atletiekpiste", legt Chris Lievens van het Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB), dat instaat voor de creatie en exploitatie van de nieuwe
sportinfrastructuur, uit. "Het geheel zal altijd en voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Voor de
bouw van het multisportveld dienden wel twee van de vier tennisvelden opgeofferd. De
twee overige zullen worden gemoderniseerd", aldus nog de voorzitter van het AGB.

SPK

Fitnessparcours
Achter het nieuwe omnisportveld komt er ook nog een fitnessparcours. "Dat zal zes outdoor-fitnesstoestellen bevatten", weet schepen van
Sport Marc Verlinden. "Naast een crosstrainer, fiets en een step-twist komen er nog drie toestellen in een fitness-crossopstelling. Niet
alleen de recreatieve beoefenaar, maar ook de meer gevorderde sporter zal dus in een street-workoutparcours terecht kunnen. De sporter
zal zijn prestaties trouwens ook via een speciale app die aan deze toestellen verbonden is kunnen opvolgen."

Wiske Maes
"Begin september hopen AGB en gemeente het ongeveer 180.000 euro kostende nieuwe omniveld en fitnessparcours officieel in gebruik
te kunnen nemen. "Het zal de naam Omnisportveld Wiske Maes krijgen. Het was immers voormalig schepen van Sport Marie-Louise Wiske - Maes zaliger die de wens had om op Parkheide een omnisportterrein te creëren." Op 26 juli zal het precies een jaar geleden zijn
dat de schepen van Jeugd en Sport op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding overleed. Eerder raakte al bekend dat
ook de Baalse Kermisloop voortaan haar naam zal dragen.
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