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Jean-Marie Dedecker koppelt bouw van casino los van
exploitatie (en kiest voor Napoleon Games)
Date : 16 juni 2019

Kandidaat bouwers van het nieuwe casino van Middelkerke moeten voor 2
september hun voorstel hebben ingediend. Het nieuwe complex moet er staan
voor 1 juli 2022. Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, heeft de
exploitatie van dat casino losgekoppeld van de bouw er van. Dat is het grootste
verschil met de vorige oefening onder het vorige gemeentebestuur. Toen waren
beide zaken aan elkaar gekoppeld en moesten exploitant en bouwheer samen
een dossier indienen. Dedecker kelderde toen een constructie rond de Mechelse
bouwgroep Willemen. Hij sloot ondertussen wel al een exploitatieovereenkomst af
met Napoleon Games. Die loopt tot 2022. Napoleon Games greep in de vorige
oefening naast de prijzen. Het werkte toen samen met Bart Versluys. Die laatste
gaat nu ook een dossier indienen voor de bouw van de casino op de Middelkerkse
zeedijk.
De gemeente Middelkerke zal eigenaar blijven van het nieuwe casinogebouw en
zal ook zelf instaan voor de financiering er van. Volgens de burgemeester zullen
de kosten volledig worden gedekt door inkomsten uit de verschillende
uitbatingsconcessies. “Er moet ruimte zijn voor horeca- en hotelfaciliteiten en een
evenementenzaal waar zowel socioculturele activiteiten als grootschalige
televisieproducties kunnen plaatsvinden. Er moet ook ruime aandacht zijn voor de
buitenaanleg en de integratie van het gebouw met de Zeedijk.” zegt Dedecker in
de Krant van West-Vlaanderen.
Ondertussen sloot Dedecker met Napoleon Sports & games een overeenkomst
omtrent de uitbating van het tijdelijke casino in de Westendelaan. De
overeenkomst die werd gesloten geldt tot 30 juni 2022. Napoleon krijgt dus ook de
exploitatie van de nieuwe casino. “We hebben de overeenkomst gesloten om de
succesvolle uitbating verder te verzekeren”, zegt burgemeester Jean-Marie
Dedecker. De jaarlijkse concessie die moet worden betaald, is wel verviervoudigd
en bedraagt nu 100.000 euro. Napoleon Sports & Games baat al sinds september
2017 de tijdelijke speelzaal uit in het sporthotel in de Westendelaan. In afwachting
van de bouw van het nieuwe casino had Napoleon Games de 58
casinowerknemers van het vroegere casino overgenomen. Dat moet nu
gecontinueerd kunnen worden.
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