
Cultuurraad Borgerhout 

 

Betreft :  advisering Boekenberglei - Gitschotellei deel II  :  

 

Aanleiding 

 

- Op 3 december 2015 werd de vraag en het dossier doorgemaild omtrent de heraanleg van de 

Boekenberglei en Gitschotellei deel II. We bedanken het districtsbestuur voor het uitstel dat zij ons 

gegeven hebben omtrent deze materie alsook Mevr. De Schutter voor de toelichting. 

- Dit advies is opgesteld adhv van een checklijst die we intern hebben opgemaakt om dit en toekomstige 

ingrepen in het openbaar domein af te toetsen. Deze toetslijst is tevens doorgemaild naar Mevr. De 

Schutter. 

-  

 Wij wensen het volgend advies te formuleren aan het districtscollege: 

 

Advies 

Als adviesraad cultuur adviseren we het districtsbestuur:  

 

Wij zijn er zeker van dat er vakkundig en professioneel is overwogen om de district overschrijdende materie aan 

elkaars behoeften te laten aanvullen qua toekomstige verkeerssituatie. 

 

 

We adviseren het bestuur : 

 

- Grensstenen: vermits het over een grensgebied gaan adviseren we om op de grens in de verschillende 

straten de grensstenen te leggen 

- De plaats van het OLV-beeldje dat nu voor de kerk staat onder de bomen zou door de ingreep 

verdwijnen. Dit beeldje stond jarenlang op de hoek van de Lanteernhof- en Luchtvaartstraat. Op vraag 

van de bewoners is het daar geplaatst. We adviseren om met deze gevoeligheid rekening te houden. 

- Het verplaatsen van de wekelijkse markt heeft een impact op de nutsvoorzieningen. Deze 

nutsvoorzieningen kunnen later in een thema gezet worden en misschien tevens opgewaardeerd worden 

voor culturele manifestaties. 

- Terugkoppeling tijdig overmaken aan de omwonenden met op een apart paneel culturele suggesties 

door oa de cultuurraad 

- Tenslotte adviseren we de districten om zich in te schrijven op het stedelijk lichtplan voor de kerk en de 

huizen op de Boekenberglei 176/178  

 

 

 

Besluit 

 

Wij hopen dat het districtscollege ons advies zal overnemen. 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

                     
               

 

Geert Janssens      Danny Geleyn 
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