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districtsraad Deurne
Notulen Zitting van 18 juni 2020

Samenstelling
de heer Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
de heer Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; mevrouw Elke Brydenbach, districtsschepen; de heer Frank Vercammen, 
districtsschepen; de heer Freddy Lorent, districtsschepen; de heer Philip Van Acker, districtsschepen; de heer Guy Dirckx, 
districtsraadslid; de heer Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; de heer Kristof Vissers, districtsraadslid; mevrouw Freya 
Van Alsenoy, districtsraadslid; de heer Maarten Goetstouwers, districtsraadslid; de heer Josephus Braam, districtsraadslid; 
mevrouw Manal Toumi, districtsraadslid; de heer Hassan Aarab, districtsraadslid; de heer Abdelaziz El Fadili, 
districtsraadslid; de heer Arbër Halili, districtsraadslid; mevrouw Peggy Dewinter, districtsraadslid; mevrouw Elke Van 
Severen, districtsraadslid; mevrouw Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; mevrouw Malgorzata Zgnilec, 
districtsraadslid; de heer Kevin Engelen, districtsraadslid; de heer Robert Stephens, districtsraadslid; de heer Mathijs Post, 
districtsraadslid; mevrouw Charisse Verberckmoes, districtsraadslid; mevrouw Sandra Wintershoven, districtsraadslid; 
mevrouw Melissa Zoete, districtsraadslid; de heer Alain Hoeckx, districtsraadslid; mevrouw Skrolan Hugens, 
districtsraadslid; mevrouw Mascha Van Huffelen, districtsraadslid
mevrouw Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; de heer Maarten Caestecker, districtssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Hassan Aarab, districtsraadslid; mevrouw Melissa Zoete, districtsraadslid

18 juni 2020 20:14 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
A-punten
District Deurne
secretariaat
1 2020_DRDE_00103 Districtsraad - Notulen districtsraad 28 mei 2020. 

Districtsraadscommissie 25 mei 2020 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 28 mei 2020. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 25 mei 2020.

Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg 
dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in 
chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en 
bewaren van de notulen.

Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd 
gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad 
worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.
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Financiële gevolgen
Nee
Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 25 mei 2020.

Artikel 2
De districtsraad keurt de notulen van 28 mei 2020 goed.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20200604_Notulen_28mei2020.pdf
2. 20200525_ARENA_presentatie_districtsraad.pdf
3. 2020_05_25_verslag_RC.pdf

lokaal cultuurBeleid en feestelijkheden
2 2020_DRDE_00090 Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. Algemene vergadering - 

Werkingsverslag en jaarrekening 2019. Steminstructies 
stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_GR_00163 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Lokaal Cultuurbeleid Deurne - Algemene 

vergadering en raad van bestuur. Aanduiding - Goedkeuring
 2015_DRDE_00050 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - eva-vzw lokaal cultuurbeleid district  Deurne. 

Samenwerkingsovereenkomst. Advies - Goedkeuring
 2015_GR_00289 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - eva-vzw lokaal cultuurbeleid district Deurne. 

Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
 2014_GR_00948 - Cultuur. vzw lokaal cultuurbeleid district Deurne - Behoud eva-vzw op basis van 

motiveringsverslag. Statuten - Goedkeuring
 2019_GR_00745 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - Eva-vzw Lokaal Cultuurbeleid. Verlenging 

samenwerkingsovereenkomsten - Goedkeuring

Aanleiding en context
In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de 
beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig 
lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de 
meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de 
cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 
maart 2019 (jaarnummer 163) werd de heer Frank Vercammen aangeduid als afgevaardigde namens de stad in 
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de algemene vergadering.

Met het bericht van 13 mei 2020 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne dat op 24 juni 2020 een 
digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 Wijziging leden van de Algemene Vergadering.  Kennisneming en goedkeuring
 Verslag algemene vergadering 11/12/2019.  Goedkeuring
 Werkingsverslag 2019.  Goedkeuring
 Jaarrekening 2019.  Goedkeuring
 Varia

Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 948) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal 
Cultuurbeleid district Deurne goed. 

Op 23 april 2015 (jaarnummer 50) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne, alsook 
over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 289) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van 
artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2020 
goed van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de Vzw Lokaal Cultuurbeleid district 
Deurne.  

Artikel 11 § 2 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de raad van bestuur, overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving, de jaarrekening vaststelt en vervolgens de vastgestelde rekening ter goedkeuring 
voorlegt aan de districtsraad, uiterlijk op 30 juni die volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking 
heeft. In het districtsraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de jaarrekening dienen ineens de 
steminstructies te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden 
goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen 
rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, 
vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van 
gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden 
gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie
Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne dient de 
jaarrekening ter goedkeuring aan de districtsraad Deurne te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne keurde op 30 maart 2020 het 
werkingsverslag en de jaarrekening 2019 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Deurne en 
de algemene vergadering. 
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Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van 
het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid. 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal 
Cultuurbeleid district Deurne handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de 
districtsraad Deurne kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de 
stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven. 

De districtsraad Deurne geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de 
algemene vergadering van 24 juni 2020 goed te keuren.

De goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit
De districtsraad keurt bij monde van de fractievoorzitters Artikel 3 van het volgende besluit goed:

Stemden ja: N-VA, Open VLD, Groen, sp.a, pvda+

Stemden neen: Vlaams Belang

De districtsraad keurt bij monde van de fractievoorzitters eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal 
Cultuurbeleid district Deurne van 24 juni 2020:

 Wijziging leden van de Algemene Vergadering.  Kennisneming en goedkeuring
 Verslag algemene vergadering 11/12/2019.  Goedkeuring
 Werkingsverslag 2019.  Goedkeuring
 Jaarrekening 2019.  Goedkeuring
 Varia

Artikel 2
De districtsraad keurt het werkingsverslag 2019 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne goed.

Artikel 3
De districtsraad keurt de jaarrekening 2019 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne goed.

Artikel 4
De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de 
districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne alle punten van de 
agenda goed te keuren.

Artikel 5
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 2020 03 30 VERSLAG DIGITALE RVB VZW LCB DEURNE.docx
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2. Kopie van 2019_Jaarcijfers_per_31122019.xls
3. Statutaire jaarrekening_LCB Deurne vzw_31 12 2019_Versie 25 03 2020.pdf
4. Toelichting afrekening 2019 RVB VZW LCB DE.docx
5. Verslag_AVvzwLCB_DE_20191211.docx
6. Werkingsverslag_LCB_2019.docx
7. ONTWERP_Verslag_AVvzwLCB_DE_20200624.docx
8. Uitnodiging_AV_vzwLCB-DE_20200624.docx

B-punten
District Deurne
openbaar domein
3 2020_DRDE_00091 District Deurne. Boshovestraat - Aanpassing aanvullend 

verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_01405 - District Deurne. Boshovestraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Boshovestraat in het district Deurne:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1405);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Ter Rivierenlaan";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-

eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 24 april 2020 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Boshovestraat om een voorbehouden 
parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Op 5 mei 2020 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Boshovestraat om een voorbehouden 
parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
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 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 
verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 inrichten van twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van de 
nummers 37/39/41 (artikel 1).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvragers, wonende in de Boshovestraat op nummer 35 en 39, 
voldoen aan de voorwaarden. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Boshovestraat in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1405).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
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Bijlagen

1. Boshovestraat.pdf
2. 20200515_Boshovestraat_Deurne_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor Boshovestraat in het district Deurne 

Artikel 1: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van de nummers 37/39/41 (twee plaatsen); 

 ter hoogte van nummer 85 van de Ter Rivierenlaan (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 207 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Gallifortlei; 

 langs de beide zijden van het kruispunt met de Leeuwlantstraat; 

 langs de beide zijden van het kruispunt met de Ter Rivierenlaan; 

 langs de beide zijden van het kruispunt met de Bosschaert De Bouwellei; 

 ter hoogte van de Venneborglaan. 

Artikel 3: een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd door middel van witte evenwijdige schuine strepen, 

aan de even zijde, ter hoogte van de nummers 156 en 158. 

Artikel 4: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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4 2020_DRDE_00092 District Deurne. Frans Van Heymbeecklaan - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2012_GR_00737 - Aanpassing verkeersreglement - District Deurne. Frans Van Heymbeecklaan - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
De Frans Van Heymbeecklaan in het district Deurne:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door de gemeenteraad op 25 juni 2012 (jaarnummer 737);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Jaak Van Rillaerlaan";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-

eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 14 mei 2020 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Frans Van Heymbeecklaan om een 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid
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Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 
22 (artikel 1).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Frans Van Heymbeecklaan op nummer 
22, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Frans Van Heymbeecklaan in het district Deurne, ter vervanging van het 
aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012 (jaarnummer 737).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Frans_Van_Heymbeecklaan.pdf
2. 20200515_Frans_Van_Heymbeecklaan_De_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Frans Van Heymbeecklaan in het district 

Deurne. 

Artikel 1: het parkeren wordt uitsluitend toeelaten voor voertuigen die gebruikt worden door personen 

met een handicap: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 22 (een plaats). 

Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht. 

Artikel 2: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 
de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Schotensesteenweg; 

 ter hoogte van de Ruggeveldlaan. 

Artikel 3: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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5 2020_DRDE_00100 District Deurne. Boterlaarbaan (gewestweg) - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_04518 - District Deurne. Boterlaarbaan (gewestweg) - Aanvullend verkeersreglement - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
De Boterlaarbaan in het district Deurne:

 is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 
door het college op 20 mei 2020 (jaarnummer 4518);

 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-
eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 16 april 2020 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Boterlaarbaan om een voorbehouden 
parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid
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Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 
210 (artikel 3).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Boterlaarbaan op nummer 210, voldoet 
aan de voorwaarden. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Boterlaarbaan in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 20 mei 2020 (jaarnummer 4518).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20200514_Boterlaarbaan_De_AVR.pdf
2. Boterlaarbaan_210.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Boterlaarbaan in het district Deurne 

Artikel 1: het parkeren wordt verboden langs het pleintje aan de bebouwde zijde. 

Een gele onderbroken streep wordt op het trottoirband aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt verboden, langs beide zijden van de straat, in het gedeelte tussen de Peter 

Benoitlaan en de Van Strydoncklaan. 

De verkeersborden E1 worden aangebracht. 

Artikel 3: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 210 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 258 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 316 (een plaats); 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 369 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 425 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 443 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 475 (een plaats). 

 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 4: een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd door middel van witte evenwijdige schuine strepen: 

-langs de even zijde: 

 in de parkeerstrook, ter hoogte van nummer 336, aan het kruispunt met de Dassastraat. 

 

Artikel 5: parkeerzones worden gemarkeerd door middel van witte markeringen:  

-langs de even zijde:  

 van de Herentalsebaan tot de Isidoor Opsomerstraat;  

 van de scheiding van de nummers 202-204 tot de Van Strydoncklaan;  

 van tegenover nummer 457 tot tegenover nummer 487; 

-langs de oneven zijde:  

 van nummer 497 tot nummer 457; 

 van de scheiding van de nummers 423-421 tot de Herentalsebaan. 

 

Artikel 6: haakse parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen: 

-langs de even zijde: 

 vanaf tegenover de scheiding van de nummers 155-157 tot nummer 168. 

 

Artikel 7: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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secretariaat
6 2020_DRDE_00102 Reglementen - Toelagen onder reglement. Kwartaal 1 / 2020. - 

Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2018_DCDE_00456 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en 

goedkeuren voor het district - Goedkeuring
 2017_CBS_04463 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Delegatie bevoegdheden - college van 

burgemeester en schepenen - districtscolleges - Goedkeuring

Aanleiding en context
Het collegebesluit van 12 mei 2017 legt de bevoegdheden van het districtscollege vast (jaarnummer 4463).

Bij de praktische uitwerking bleek een delegatie van het districtscollege naar de districtssecretaris wat betreft 
het toekennen en uitbetalen van toelagen onder reglement die kleiner dan of gelijk zijn aan 1.000,00 EUR 
aangewezen.

Het districtscollege keurde deze delegatie goed op 10 december 2018 (jaarnummer 456).

Datzelfde besluit bepaalt dat het districtscollege maximaal en gestructureerd wordt geïnformeerd.

Juridische grond
 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige 

toelagen;
 het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 

december 2006 (jaarnummer 2730);
 reglement voor toekenning van subsidies aan senioren voor kleine aanpassingen aan woningen 

goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 23 juni 2005 (jaarnummer 718) en gewijzigd in zitting 
van 22 maart 2007 (jaarnummer 521);

 reglement werkingssubsidies goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 18 december 2014 
(jaarnummer 130);

 reglement subsidie voor inbraakpreventie goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 september 
2015 (jaarnummer 94);

 reglement sportcheques goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 12 november 2015 
(jaarnummer 124);

 reglement voor het verlenen van een mantelzorgpremie voor senioren goedgekeurd door de districtsraad 
in zitting van 23 juni 2016 (jaarnummer 66);

 subsidiereglement voor jeugd goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 19 april 2018 
(jaarnummer 43); 

 reglement sportsubsidies goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 19 april 2018 (jaarnummer 
55);

 eengemaakt projectsubsidiereglement goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 12 december 
2019 (jaarnummer 152).

Regelgeving: bevoegdheid
Het besluit van 10 december 2018 bepaalt dat de districtssecretaris bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen 
of weigeren van toelagen onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR.
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Regelgeving: openbaarheid
Dit besluit is niet ter inzage ingevolge:
Artikel II.34 - 2° van het bestuursdecreet: een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor 
zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Argumentatie
Dit besluit legt het districtscollege, maar ook de districtsraad, de door de districtssecretaris toegekende toelagen 
onder reglement kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR ter kennisneming voor.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de onder reglement toegekende toelagen kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 
EUR die werden goedgekeurd in kwartaal 1 van 2020.

Artikel 2
Dit besluit is niet ter inzage.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Q1_2020_Opvolging bestelposities toelages district DE.pdf



Budgetplaats code Budgetplaats omschrijving Functiegebied code Functiegebied omschrijving Bestelbon Bestelpositie Korte tekst Datum goedkeuring Bedrag Leverancier nummer Leverancier naam Tekst
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505106252 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 15/01/2020 500,00 1000025822 ARMEENSE CULTURELE LIEFDADIGHEIDSUN Dossier 118437 Oud nieuw jaar
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505106484 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 17/01/2020 230,00 1000100813 DE BRUYN Dossier SF20_DEUR_118710 Bosselaersstraat_01/02/2020
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505106489 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 17/01/2020 150,00 1000064476 ADRIAENSEN Dossier SF20_DEUR_118692 Van_Hersbekelei_01/02/2020
5041010000 DE_JEUGD_DECENTRALISATIE 2DEU010201A00000 JEUGD 4505106732 0010 TLG JEUGD PERSOON VORMING 17/01/2020 60,00 1000131466 VERMEIREN Dossier 116728 2019 Jeugd - Vormingssubsidie voor jongeren
5040500000 DE_BELEIDSONDERSTEUNING 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505106743 0010 TLG INBRAAKPREVENTIE 17/01/2020 251,50 1000006329 KONINKLIJKE BORGERHOUT/GROEN -WIT K Dossier 118864 2020 Deurne - Inbraak
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505106885 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 17/01/2020 300,00 1000101746 WOUTERS Dossier SF20_DEUR_118992 Thibautstraat_22/02/2020
5041510000 DE_SPORT_DECENTRALISATIE 2DEU010305A00000 SPORT 4505106966 0010 TLG SPORTCHEQUES 24/01/2020 80,00 1000020537 KONINKLIJKE BOECKENBERG KORFBALCLUB 4 sportcheques(vergeten door adm. fout bij initiële bon : 4505104433)
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505106985 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 24/01/2020 120,00 1000118549 JUNQUÉ Dossier 119747 2020 - Mantelzorgpremie - district Deurne
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107017 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 24/01/2020 120,00 1000111858 JANSSENS Dossier 119759 Mantelzorgpremie Deurne
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107027 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 24/01/2020 120,00 1000112054 DANCKAERS Dossier 119766 2020 - Mantelzorgpremie - district Deurne
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107030 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 24/01/2020 120,00 1000105024 BELLON Dossier 119920 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505107125 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 29/01/2020 755,54 1000022122 SCOUTS 7DE SINT-ALEYDIS Dossier 107153 2019 Deurne - Jeugd - Projectsubsidies
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107291 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 31/01/2020 120,00 1000131829 VAN DUN Dossier 120512 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107292 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 31/01/2020 120,00 1000051781 GOURNON Dossier 120516 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107293 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 31/01/2020 120,00 1000120722 GILLEMOT Dossier 120505 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505107308 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 12/02/2020 100,00 1000062659 DERDE LIJN Dossier SF20_DEUR_120572 Ontmoetingsmoment_23/02/2020
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107820 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 12/02/2020 120,00 1000132284 DE MOOR Dossier 120850 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107821 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 12/02/2020 120,00 1000126567 MEEUS Dossier 120845 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107822 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 12/02/2020 120,00 1000081279 GILLIS Dossier 120844 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107824 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 12/02/2020 120,00 1000081730 ROELS Dossier 119924 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505107825 0010 TLG AANPASSINGEN VOOR WONINGEN 12/02/2020 250,00 1000132286 BACKHOVEN Dossier 119930 2020 Deurne - Toelage kleine hulpmiddelen
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505108206 0010 TLG AANPASSINGEN VOOR WONINGEN 13/02/2020 120,35 1000132595 SMITS Dossier 121162 2020 Deurne - Toelage kleine hulpmiddelen
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108343 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 14/02/2020 500,00 1000132738 PEREMANS Dossier PT_2020121022 Concert trio perdu
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108295 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 26/02/2020 500,00 1000072941 GEENEN Dossier SF20_DEUR_121363 Van_Baurscheitlaan_28/03/2020
5041010000 DE_JEUGD_DECENTRALISATIE 2DEU010201A00000 JEUGD 4505108451 0010 TLG JEUGD PERSOON VORMING 26/02/2020 53,00 1000129313 VANDENBUSSCHE Dossier 120841 2020 Deurne - JEUGD - Vormingssubsidie voor jongeren
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505108594 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 26/02/2020 120,00 1000132901 DICTUS Dossier 121588 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505108635 0010 TLG AANPASSINGEN VOOR WONINGEN 26/02/2020 109,90 1000132922 AMAR CHAIB Dossier 121875 2020 Deurne - Toelage kleine hulpmiddelen
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505108636 0010 TLG AANPASSINGEN VOOR WONINGEN 26/02/2020 250,00 1000132923 WEINIG Dossier 121877 2020 Deurne - Toelage kleine hulpmiddelen
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108925 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 750,00 1000000179 WOONHAVEN ANTWERPEN Dossier PT_2020121408 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108926 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 900,00 1000022526 DE KANGOEROE Dossier PT_2020121122 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108927 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 750,00 1000000883 GO! SCHOLENGROEP ANTWERPEN Dossier PT_2020121627 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108928 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 900,00 1000020091 HET PIETERKE Dossier PT_2020121837 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108930 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 750,00 1000024489 KATHOLIEK ONDERWIJS DEURNE(ANTWERPE Dossier PT_2020121826 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108932 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 900,00 1000020060 HET BARONNEKE Dossier PT_2020122066 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108937 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 1.000,00 1000024489 KATHOLIEK ONDERWIJS DEURNE(ANTWERPE Dossier PT_2020122047 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108938 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 3/03/2020 1.000,00 1000022658 DE KRIEBEL Dossier PT_2020121840 2020 Deurne Projecttoelage
5040500000 DE_BELEIDSONDERSTEUNING 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505108900 0010 TLG INBRAAKPREVENTIE 10/03/2020 1.000,00 1000027700 KON. RAPID A.C. Dossier 122199 2020 Deurne - Inbraak
5041010000 DE_JEUGD_DECENTRALISATIE 2DEU010201A00000 JEUGD 4505109075 0010 TLG JEUGD PERSOON VORMING 10/03/2020 80,00 1000133283 KASMI Dossier 122419 2020 Deurne - JEUGD - Vormingssubsidie voor jongeren
5041010000 DE_JEUGD_DECENTRALISATIE 2DEU010201A00000 JEUGD 4505109077 0010 TLG JEUGD PERSOON VORMING 10/03/2020 80,00 1000133284 GAZALI Dossier 122419 2020 Deurne - JEUGD - Vormingssubsidie voor jongeren
5041010000 DE_JEUGD_DECENTRALISATIE 2DEU010201A00000 JEUGD 4505109080 0010 TLG JEUGD PERSOON VORMING 10/03/2020 80,00 1000133286 MASSOUDI Dossier 122414 2020 Deurne - JEUGD - Vormingssubsidie voor jongeren
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109153 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 10/03/2020 120,00 1000115908 MIGOU Dossier 122251 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5041010000 DE_JEUGD_DECENTRALISATIE 2DEU010201A00000 JEUGD 4505109409 0010 TLG JEUGD PERSOON VORMING 10/03/2020 53,00 1000129313 VANDENBUSSCHE Dossier 122725 2020 Deurne - JEUGD - Vormingssubsidie voor jongeren
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109418 0010 TLG AANPASSINGEN VOOR WONINGEN 10/03/2020 16,75 1000111512 VOCHTEN Dossier 122571 2020 Deurne - Toelage kleine hulpmiddelen
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109434 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 10/03/2020 1.000,00 1000006451 TURNINUM VOLKSMUSEUM DEURNE Dossier PT_2020122261 2020 Deurne Projecttoelage
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109435 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 10/03/2020 120,00 1000133399 BOONEN Dossier 122564 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109531 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 11/03/2020 120,00 1000115358 JANSSENS Dossier 122558 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109532 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 11/03/2020 120,00 1000118551 AL MOUSSAOUI Dossier 122555 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109533 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 11/03/2020 120,00 1000115360 FAES Dossier 122053 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109570 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 11/03/2020 800,00 1000056984 RAZAY Dossier PT_2020122304 Syrische_gemeenschap_maandelijkse_bijeenkomst
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109572 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 11/03/2020 500,00 1000110784 BEWEGING VAN IRAKESE DEMOCRATEN IN Dossier PT_2020122633 Irakese_Democraten_debat_11/04/2020
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109590 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 11/03/2020 680,44 1000063786 LAND VAN NU Dossier PT_2020122896 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109592 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 11/03/2020 250,00 1000054314 VERBUYST Dossier PT_2020122307 Hof_Nieles_buitenspeeldag
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109593 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 11/03/2020 750,00 1000022747 BROEKHOVEN Dossier PT_2020120806 Theo_Van_Den_Boschstraat_buitenspeeldag
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109623 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 13/03/2020 120,00 1000108735 TEUNIS Dossier 123044 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109522 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 17/03/2020 500,00 1000094849 KOUDAD Dossier SF20_DEUR_122805 Iftar_Barix_08/05/2020
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109530 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 17/03/2020 470,00 1000108376 VAN STRYDONCK Dossier SF20_DEUR_122170 Jozef_Verbovenlei_25/04/2020
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109823 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 17/03/2020 120,00 1000133719 TIJSKENS Dossier 123046 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5043000000 DE_SENIOREN 2DEU010203A00000 SENIOREN 4505109827 0010 TLG MANTELZORGPREMIE 17/03/2020 120,00 1000081741 DONSE Dossier 123222 2020 Deurne - Mantelzorgpremie
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109863 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 17/03/2020 500,00 1000033272 PHANTOMS IJSHOCKEYCLUB Dossier PT_2020122201 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109864 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 17/03/2020 1.000,00 1000033272 PHANTOMS IJSHOCKEYCLUB Dossier PT_2020122072 2020 Deurne Projecttoelage
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505110006 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 23/03/2020 500,00 1000120725 STUURGROEP HERENTALSEBAAN Dossier PT_2020123258 DDD_Hangmanden_Plantjes_Potgrond
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505110039 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 23/03/2020 1.000,00 1000022729 DEURNE DRUIST Dossier PT_2020123064 DDD_Buurtfeest_Du_Montstraat_21/06/2020
5046500000 DE_VERENIGINGEN 2DEU010306A00000 VERENIGINGEN 4505109925 0010 TLG REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 25/03/2020 500,00 1000130980 MICHEL Dossier SF20_DEUR_123357 Van_Erstenstraat_29/08/2020

     Opvolging bestelposities toelages: 504 - DISTRICT DEURNE - kwartaal 1 / 2020
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7 2020_DRDE_00104 Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Periode mei - juni 2020 - 
Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Tijdens de periode mei - juni 2020 ontving het districtscollege schriftelijke vragen.

Datum 
vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan

13 mei 2020 Kevin Engelen Kunst onder de brug Tjerk Sekeris
14 mei 2020 Guy Dirckx Markten in Deurne Tjerk Sekeris

19 mei 2020 Skrolan Hugens (Extra) ondersteuning verenigingen na 
coronamaatregelen

Frank Vercammen, Elke 
Brydenbach

19 mei 2020 Skrolan Hugens Opening speelpleintjes, spelaanleidingen en 
kleine speeltuintjes Elke Brydenbach

23 mei 2020 Mascha Van 
Huffelen Proefproject Putje graven ! Putje vullen Frank Vercammen

23 mei 2020 Vlaams Belang Vragen over jaarrekening Tjerk Sekeris

23 mei 2020 Vlaams Belang Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 - 
2025 Tjerk Sekeris

24 mei 2020 Giuliana Chirinos 
Saavedra Schoolstraten Deurne Tjerk Sekeris

25 mei 2020 Freya Van 
Alsenoy Requiem voor een boom Frank Vercammen

25 mei 2020 Charisse 
Verberckmoes Sorteerstraatjes Frank Vercammen

26 mei 2020 Groen Schriftelijke vragen toelichting 
herontwikkeling Arenawijk Frank Geudens

4 juni 2020 Giuliana Chirinos 
Saavedra

Stand van zaken verkeersveiligheid Ten 
Eekhovelei

Tjerk Sekeris/Freddy 
Lorent

Juridische grond
Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de 
burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing 
op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Hoofdstuk 2.4, artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne goedgekeurd in de districtsraad van 23 
mei 2019 (jaarnummer 66), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt ook de 
manier waarop op schriftelijke vragen wordt beantwoord.

Argumentatie
Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet 
gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende districtsraad. De vraag krijgt 
dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter 
voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.
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De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van volgende beantwoorde schriftelijke vragen. Het antwoord op deze 
schriftelijke vragen is te raadplegen in eBesluitvorming.

Datum 
vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan

14 mei 2020 Guy Dirckx Markten in Deurne Tjerk Sekeris

19 mei 2020 Skrolan Hugens (extra) ondersteuning verenigingen na 
coronamaatregelen

Frank Vercammen, Elke 
Bryndenbach

19 mei 2020 Skrolan Hugens Opening speelpleintjes, spelaanleidingen 
en kleine speeltuintjes Elke Brydenbach

23 mei 2020 Vlaams Belang Vragen over jaarrekening Tjerk Sekeris

23 mei 2020 Vlaams Belang Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 - 
2025 Tjerk Sekeris

24 mei 2020 Giuliana Chirinos 
Saavedra Schoolstraten Deurne Tjerk Sekeris

26 mei 2020 Groen Schriftelijke vragen toelichting 
herontwikkeling Arenawijk Frank Geudens

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20200503_SV_KE_TS_Kunst_onder_de_brug.pdf
2. 20200505_SV_SH_EB_opening_speelpleintjes-spelaanleidingen-kleine_speeltuintjes.pdf
3. 20200506_SV_SH_FV-EB_extra ondersteuning_verenigingen_na_coronamaatregelen.pdf
4. 20200506_SV_MVH_FV_Proefproject_Putje_graven_Putje_vullen.pdf
5. 20200507_SV_VLB_TS_vragen_jaarrekening2019.pdf
6. 20200508_SV_VLB_TS_aanpassing1_meerjarenplan2020-2025.pdf
7. 20200509_SV_GCS_schoolstraten_Deurne.pdf
8. 20200510_SV_FVA_FV_requiem_voor_een_boom.pdf
9. 20200511_SV_GRoen_FG_schriftelijke_vragen_toelichting_herinrichting_Arenawijk.pdf
10.20200512_SV_CV_FV_Sorteerstraatjes.pdf
11.20200601_SV_GCS_TS_FL_stavaza_verkeersveiligheid_speeltuin_TenEekhovelei.pdf
12.20200504_SV_GD_PVA_Markten_in_Deurne.pdf

INITIATIEFRECHT
Schriftelijke vragen
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8 2020_DRDE_00081 schriftelijke vraag nr 2020_SV_00153 - van raadslid Kevin Engelen aan 
Tjerk Sekeris - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_SV_00153 - Schriftelijke vraag van raadslid Kevin Engelen: Kunst onder de brug

Aanleiding en context
De schriftelijke vraag van raadslid Kevin Engelen aan Tjerk Sekeris werd ingediend op 13/05/2020. De 
antwoordtermijn verstreek op 12/06/2020

Juridische grond
Artikel 58 van het Basisreglement Bestuurlijke Organisatie regelt de procedure voor het stellen van schriftelijke 
vragen door raadsleden aan leden van het uitvoerend bestuur.

Argumentatie
Het lid van het college waaraan de vraag werd gesteld, dient de vraag binnen de 30 dagen schriftelijk te 
beantwoorden. Na het verstrijken van die termijn wordt de onbeantwoorde schriftelijke vraag toegevoegd aan de 
agenda van de eerstevolgende gemeenteraadszitting. Op deze zitting zal het lid van het college de vraag 
mondeling beantwoorden.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
Artikel te vervolledigen

Interpellaties - Moties - Resoluties
9 2020_IP_00194 Interpellatie van raadslid Arbër Halili: Het diversiteitsbeleid in Deurne

Indiener(s)
Arbër Halili

Gericht aan
Frank Vercammen; Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
13 juni 2020 19:26

Toelichting
Het is nogmaals gebleken dat tijdens een pandemie de kwetsbare groepen nog kwetsbaarder zijn. Ondanks vele 
beschermingsmechanismen die wij als samenleving trachten uit te vinden, blijven deze groepen de dupe van de 
samenleving. 

Ook in het begin van deze legislatuur beloofde dit bestuur daar goed zorg voor te dragen. In het bestuursakkoord 
leest men het volgende:
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“We doen beroep op doelgroep-deskundigen en mensen uit die verschillende doelgroepen om het district te 
ondersteunen bij het opmaken van communicatiestrategieën en om instrumenten te ontwikkelen die aangepast 
zijn aan de onderscheiden doelgroepen (kinderen, jongeren, senioren, gehandicapten, armen en mensen met een 
migratie achtergrond).”

Bovendien zou men het beleid voortdurend ‘verifiëren’ onder meer door de befaamde jeugdtoets, seniorentoets, 
‘diversiteitstoets’ en dergelijke meer. Inmiddels zijn wij anderhalf jaar verder in deze legislatuur waaruit blijkt 
dat deze toetsten zo goed als ten dode zijn opgeschreven.  

Op de vorige districtsraad vernamen wij dat het districtscollege ervoor koos om de budgetten bedoeld voor een 
diversiteitsraad te schrappen met als reden dat men de middelen anders gaat besteden en omdat het moeilijk 
bleek te zijn dan men eerst gedacht had.

Wij als fractie blijven ijveren voor een integraal diversiteitsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. De 
inclusieve cultuur is de basis om op een duurzame manier gelijke kansen te realiseren voor elke Deurnenaar. 
Daarom is het nodig om voortdurend de bestaande vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. Een goed actief 
diversiteitsbeleid moet juist bevorderd en gefaciliteerd worden. Er mag geen sprake zijn van enig kans op 
achteruitgang. 

 

Rekening houdend met het bovenstaande, stellen wij de volgende vragen:

o De diversiteitsraad wordt dus afgeschaft, maar jullie gaan wel de mensen uit de doelgroepen en 
doelgroep-deskundigen betrekken. Werd dit met de middenveldorganisaties besproken? Indien 
wel, tot welke conclusies zijn jullie gekomen?

o Welke contacten hebben jullie met die doelgroepen? Welke doelgroep-deskundigen hebben 
jullie al betrokken om de communicatie op gang te brengen?

o Hoe komen jullie tot een integraal diversiteitsbeleid in samenwerking met de stad en andere 
bestuursniveaus?

o Enig idee hoe jullie de dienstverlening en communicatie vanuit het district toegankelijk maken 
voor elke Deurnenaar? Welke drempelverlagende maatregelen nemen jullie?

18 juni 2020 21:03 - De voorzitter sluit de zitting


