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Agenda

• Wie is TCW ?

• Welke Plannen ?

• Waarom ?

• Wat is Padel / impact 

• Vragen / bedenkingen / suggesties …



Wie is TCW ?



Missie van de club

De mooiste sport ter wereld zo democratisch mogelijk door 
zoveel mogelijk mensen te laten beoefenen.



Enkele 
weetjes

• Een club van +/- 400 leden

• 48 jaar jong, waaronder 40 jaar op deze site

• Mix van competitief en recreatief tennis

• Al meer dan 10 jaar lang trotse eigenaar van het label 
Jeugdvriendelijke tennisclub.

• Leden van 7 tot 77

• Eigen tennisschool, met +/- 150 lesnemers per seizoen



Alle contactinfo te vinden op WWW.TCWachtebeke.com



En wie zijn jullie ? 



Welke 
plannen?

1. Installeren van 3 padelterreinen op bestaand tennisterrein

2. Bijkomende verlichting op twee bestaande tennisterreinen

3. Herinrichting parking





PADEL

Snelst 
groeiende 
sport
ter wereld





• Aanbod in de buurt wordt steeds groter

• Concrete vraag van leden die de voorbije 
periode geproefd hebben van het spelletje

• Mogelijke leegstroom van leden die enkel 
willen padel spelen

• Instroom nieuwe leden zwaar 
gehypothekeerd wanneer we geen padel
aanbieden.

• Financieel model komt onder druk te staan, 
waardoor het democratisch karakter onder 
druk komt te staan.



Hoe dit 
realiseren ?

1. Installeren van 3 padelterreinen op bestaand 
tennisterrein

2. Bijkomende verlichting op twee bestaande 
tennisterreinen

3. Herinrichting parking



Padel vs tennis
wat is het verschil ?
• Wordt gespeeld in een kooi

• Padelracket en tennisbal

• 99% dubbel

• Ander geluid

• Alle seizoenen mogelijk

• Zeer toegankelijk



Padel: een droom voor de speler en een nachtmerrie voor de buurt ?

TCW is bewust van de risico’s en 

neemt goed nabuurschap ter harte. 

Daarom is van bij de aanvang van 

dit project rekening gehouden om 

de impact voor de buurt zo beperkt 

mogelijk te houden en ervoor te 

zorgen dat het een droom wordt en 

geen nachtmerrie.



Flankerende 
maatregelen 

• Centrale ligging



Centrale ligging / goede oriëntatie



Flankerende 
maatregelen 

• Centrale ligging

• Gecontroleerde speelmogelijkheden

• Enkel leden of invités mogen spelen via reservatie

• Beperkt in duur (tussen 9u00 en 22u00)

• Lichtpollutie

• Lichtmasten padelterreinen zijn lager dan voor tennis

• Nieuwe verlichting terreinen extra uitgerust met klepjes

• Uitbreiding parking: evenveel parkeerplaatsen als nu

• Evaluatiemoment na 3 maand

• Blijvende dialoog met buren opzetten



Infomoment buren

Vragen / opmerkingen / suggesties / …


