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Voorzitter 

Aanwezigen 

  

 

 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG dd. 16.11.21 

 - vorig verslag: goedgekeurd  

  

2. BESPREKING ADVIEZEN 
 - Franck Craeybeckxlaan: op 31 mei 2022 is er in het Atheneum een workshop voor de 

buurtbewoners in verband met de plannen over de heraanleg. 

Er wordt geopteerd voor een fietspad langs beide kanten en de wekelijkse markt zal ook 

verplaatst worden naar de Fr. Craeybeckxlaan.  

 - Herentalsebaan: hier moeten we blijven hameren voor de veiligheid van de fietsers. Er 

zal hiervoor door Ludo Torfs contact opgenomen worden met Dhr.Tom Janssens van "De Lijn". 

Verslag 
 
Titel verslag: Vergadering commissie mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar domein 

Datum en uur 

vergadering: 
10 mei 2022 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (zaal Bosuil) 

Volgnummer:  

Datum volgende 

vergadering: 
Nog nader te bepalen 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 

  

  
 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

Guido De Beuckelaer Voorzitter Pierre D'Hulst SR 

Suzanne Van Poele Secretaris Gillaine Boone SR 

Steef Dockx Covoorzitter SR   

Ludo Torfs Covoorzitter SR   

Freddy Paeschuyzen SR Tjerk Sekeris Districtsburgemeester 

Jean-Paul Nuyttens SR Freddy Lorent Districtsschepen 

Verontschuldigd 

Frank Vercammen Districtsschepen Els Vanhoof SR 

Diana Wyn SR   

    

Afwezig 

Simone Ketels SR   



 

   2 / 2 
Maurice Dequeeckerplein1, 2100 Deurne 

www.deurne.be 

 - Sint Fredegandus begraafplaats: hierover wordt gecommuniceerd met An Bogaerts. 

 - Middelmolenlaan: ter hoogte van de firma ACG is geen veilige oversteekplaats en 

fietspad voorzien. 

 

3. SPEED PEDELECS -> SNELHEID, REGLEMENTEN, RIVIERENHOF 

 - over onze vragen in dit verband hebben we nog geen antwoord gekregen. Een bord met 

verbodsteken voor speed pedelecs is nog niet geplaatst. Contact met Eveline Sierens zal 

genomen worden om te vragen naar de plannen voor het Rivierenhof in verband met de 

veiligheid. 
 

4. ONDERWERPEN AANGEBRACHT DOOR COMMISSIELEDEN 

 - Ludo Torfs: tijdens de wekelijkse markt op het Wim Saerensplein is het voor de 

voetgangers gevaarlijk stappen vanwege de elektrische kabels die de marktkramers nodig 

hebben. De kabels worden er zeer onachtzaam en slordig bijgelegd. Ook voor rolstoelgebruikers, 

rollators en buggy's is het hinderlijk. 

 - JP. Nuyttens: het parkeren op en aan zebrapaden is een veelvuldig voorkomende 

overtreding. Voldoende handhaving zou hier zeer welkom zijn. Eventueel het inzetten van 

parkeerwachters om deze taak op zich te nemen is misschien al een oplossing. Deze vraag wordt 

via Freddy Lorent aan Tjerk Sekeris gesteld. 

  

5. ANTWERPEN BREEKT UIT 
 - dit is een slogan om aan te duiden dat er gewerkt wordt aan de woonzones om deze zo 

veilig mogelijk te maken. Het wil ook zeggen dat men ,waar mogelijk, de bodem wil ontharden 

en vergroenen zodat gezellige, aangename buurten ontstaan. 

 - de Van Hovestraat wordt in samenwerking met het district Borgerhout omgevormd tot 

een enkelrichting straat. 

 - Jan Samijnlaan gaat men zoveel mogelijk ontharden en vergroenen. 

 

6. LAAT ONS WETEN HOE JE JE VERPLAATST IN ANTWERPEN ( vragenlijst ) 

 - door het stadsbestuur werd of wordt een mobiliteitsenquête gehouden. Ludo Torfs zal 

contact opnemen met het kabinet van Koen Kennis om informatie hierover te vragen. 

 

7. VARIA 
 - niet van toepassing 

 

 

  

   

Verslaggever: Suzanne Van Poele 

 

Volgende vergadering: later te bepalen 

 

 

            

     

Acties Streefdatum Wie Naar wie? OK 

Fietsers Herentalsebaan ASAP Ludo Torfs De Lijn  

Mobiliteit enquête ASAP Ludo Torfs Kabinet Kennis  

 


