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districtsraad Deurne
Notulen Zitting van 21 november 2019

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 Natascha Carnier, 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; de heer Mohammad Nawabi, 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 Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Manal Toumi, districtsraadslid; de heer Hassan Aarab, districtsraadslid; de heer Mohammad Nawabi, 
districtsraadslid; de heer Alain Hoeckx, districtsraadslid

21 november 2019 20:00 - De voorzitter opent de openbare zitting

MEDEDELINGEN
Opmaak meerjarenplan 2020-2025. Bijkomende documenten
Verslag vergadering RvB Regionaal Landschap de Voorkempen 17 september 2019
Opmaak meerjarenplan 2020-2025
Resultaat eerste inspraakmoment heraanleg Frank Craeybeckxlaan
Verslag en presentatie regionale sessie Routeplan 2030
Vervoerregioraad
Deurne ruimt op. Antwoord bureau integriteit
Equal pay day
https://www.youtube.com/watch?v=QKgKaQzil1A

OPENBARE ZITTING
A-punten
District Deurne
secretariaat

21 november 2019 20:01 - Manal Toumi, districtsraadslid betreedt de zitting

4 2019_DRDE_00136 Districtsraad - Notulen districtsraad 17 oktober 2019. 
Districtsraadscommissie 14 oktober 2019 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

https://www.youtube.com/watch?v=QKgKaQzil1A
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De districtsraad vergaderde op 17 oktober 2019.

Juridische grond
Artikel 181 van het Gemeentedecreet 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 33, 180 en 279 van het Gemeentedecreet 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.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit
De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad keurt de notulen van 17 oktober 2019 goed.

Artikel 2
De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 14 oktober 2019.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20191022_Notulen_17oktober2019.pdf
2. 2019_10_14_verslag_RC.pdf
3. Opleiding_mandatarissen_districten (1).pdf

21 november 2019 20:03 - Hassan Aarab, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 20:03 - Alain Hoeckx, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 20:03 - Mohammad Nawabi, districtsraadslid betreedt de zitting

OPENBARE ZITTING
A-punten
District Deurne
secretariaat
1 2019_DRDE_00104 Bestuurlijke organisatie - Deontologische code voor mandatarissen van 

de stad, het OCMW en de districten van Antwerpen - Kennisneming
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Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_GR_00427 - Bestuurlijke organisatie - Deontologische code voor mandatarissen van de stad, het 

OCMW en de districten van Antwerpen  - Goedkeuring

Aanleiding en context
Het Bureau voor Integriteit adviseerde in 2017 om de gedragscode voor uitvoerende mandatarissen en de 
gedragscode voor niet-uitvoerende mandatarissen aan te passen en meer bepaald het begrip ‘schijn van 
partijdigheid’ en de omschrijving ‘alles doen om deze schijn te voorkomen of weg te nemen’ nader te kaderen. 
Na ontvangst van dit advies besliste het college om hiervoor een werkgroep op te richten met als opdracht een 
benchmark te verrichten bij binnen- en buitenlandse steden.

Daarnaast stelde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een nieuwe modelcode voor mandatarissen 
op. Dit is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij 
het uitoefenen van hun mandaat. Deze modelcode is eerder gestoeld op regels terwijl de stad Antwerpen vanuit 
waarden vertrekt.

De stedelijke werkgroep formuleerde het voorstel om:

 bij de start van de nieuwe legislatuur één nieuwe deontologische code op te maken voor alle 
mandatarissen van de stad, het OCMW en de districten;

 een vergelijking te maken tussen het nieuw model van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en de bestaande gedragscodes van de stad waarbij de waardengedreven aanpak van die 
laatste codes behouden blijft omdat dit in lijn ligt met de A-waarden.

De bedrijfseenheid Bestuurszaken stelde een nieuw ontwerp van deontologische code voor mandatarissen op. 
Het Bureau voor Integriteit bracht hierover een advies uit in april 2019.

De gemeenteraad keurde op 24 juni 2019 (jaarnummer 427) de nieuwe deontologische code goed voor 
mandatarissen van de stad, het OCMW en de districten van Antwerpen.

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:  

Artikel 39 - DLB: De gemeenteraad neemt een deontologische code aan. 

Artikel 55 - DLB: Het college van burgemeester en schepenen heeft dezelfde deontologische code als die welke 
is aangenomen voor de gemeenteraad met toepassing van artikel 39. Het college van burgemeester en schepenen 
kan echter zelf een deontologische code aannemen die minstens de deontologische code zoals aangenomen door 
de gemeenteraad omvat. 

Artikel 127 - DLB: De leden van de districtsraad hanteren de deontologische code van de gemeenteraad, 
vermeld in artikel 39. De leden van de districtsraad worden door de districtssecretaris van die deontologische 
code en de wijzigingen erin binnen een maand na de aanneming ervan op de hoogte gebracht.

Artikel 131 - DLB: De districtsschepenen hanteren de deontologische code van het college van burgemeester en 
schepenen, vermeld in artikel 55. De leden worden door de districtssecretaris van die deontologische code en de 
wijzigingen erin binnen een maand na de aanneming ervan op de hoogte gebracht.

Gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 427) met de goedkeuring van de deontologische code 
voor mandatarissen van de stad, het OCMW en de districten van Antwerpen.

Argumentatie
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Omdat er in juli en augustus geen districtsraden zijn werden de districtsraadsleden door de districtssecretaris 
reeds per e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe deontologische code voor mandatarissen van de stad, het 
OCMW en de districten van de stad Antwerpen.

Met dit besluit neemt de districtsraad ook formeel kennis van deze deontologische code.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de deontologische code voor mandatarissen van de stad, het OCMW en de 
districten van Antwerpen.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20190529_Deontologische code voor mandatarissen van de stad.docx

2 2019_DRDE_00131 Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2018 
- Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00062 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2018 - Vaststelling

Aanleiding en context
De districtsraad heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de zitting van 23 mei 2019 (jaarnummer 
2019_DRDE_00062).

Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan 
de gouverneur.

Juridische grond
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

 artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
 artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van 

toepassing op het district.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

 artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 
(autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel 
beheer van de districten,...

Argumentatie
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De gouverneur heeft met besluit van 18 oktober 2019 de jaarrekening 2018 van het district Deurne 
goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 18 oktober 2019 waarbij de jaarrekening 
2018 van het district Deurne goedgekeurd wordt.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. D_DEURNE_A_JR_2018_besluit_Gouverneur_getekend.pdf
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HD 1 2019_DRDE_00142 Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid - Aanstelling opvolger 
- Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00003 - Installatie  districtsraad 2019-2024 - Geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling 

districtsraadsleden - Goedkeuring

Aanleiding en context
Op 8 januari 2019 (jaarnummer 00003) legde mevrouw Veronique Spuesens (N-VA) de eed af als 
districtsraadslid. Op 21 oktober 2019 diende districtsraadslid Veronique Spuesens bij de voorzitter van de 
districtsraad haar ontslag in als districtsraadslid met onmiddellijke ingang.

Voor het invullen van het openstaande mandaat werden hiernavolgende opvolgers aangeschreven:

 de 1ste kandidaat, als 2de opvolger, is mevrouw Janet Maruoke. Mevrouw Maruoke werd op 22 oktober 
2019 aangeschreven en reageerde niet op de vraag of zij het mandaat als districtsraadslid zou opnemen;

 de 2de kandidaat, als 3de opvolger, is de heer Jens Van Gils. De heer Van Gils werd op 5 november 
2019 aangeschreven en reageerde niet op de vraag of hij het mandaat als districtsraadslid zou opnemen;

 de 3de kandidaat, als 4de opvolger, is de heer Alain Hoeckx. De heer Hoeckx werd op 15 november 
2019 aangeschreven en liet op 15 november 2019 per mail weten zijn mandaat op te nemen. De nodige 
formulieren voor een onderzoek naar verkiesbaarheden en onverenigbaarheden werden bezorgd.

Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
- het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de 
districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt; 
- het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als 
het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

 Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
- het districtsraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt 
aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
- de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
- de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de 
districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Argumentatie
Om in de vervanging van districtsraadslid Veronique Spuesens te voorzien, werd de vierde opvolger 
aangeschreven, de heer Alain Hoeckx.

De geloofsbrieven van mijnheer Alain Hoeckx werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Mijnheer 
Hoeckx voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van 
onverenigbaarheid.
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Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
Het budget voorziet de nodige kredieten voor de maandelijkse uitbetaling van de zitpenning.

Budgetperiode omschrijving bestelbon
2019-2024 presentiegelden raadsleden uitbetaling via payroll

Besluit
Toegelaten tot de zitting met 22 stemmen voor en 4 onthoudingen.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert Stephens, 
Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Frank Geudens, 
Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Onthouding: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Veronique Spuessens.

Artikel 2
De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van de heer Alain Hoeckx werden onderzocht.

Artikel 3
De heer Alain Hoeckx legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen".
De voorzitter verklaart de heer Alain Hoeckx wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 4
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

HD 2 2019_DRDE_00143 Legislatuur districtsraad 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - 
Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00003 - Installatie  districtsraad 2019-2024 - Geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling 

districtsraadsleden - Goedkeuring

Aanleiding en context
Mevrouw Veronique Spuesens diende op 21 oktober 2019 haar ontslag in als districtsraadslid bij de voorzitter 
van de districtsraad. 

Op 21 november 2019 legde de heer Alain Hoeckx de eed af als districtsraadslid ter vervanging van mevrouw 
Veronique Spuessens.

Juridische grond
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Artikel 6 §7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde 
van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de 
eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.

 Het districtsraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.
 Bij gelijke anciënniteit neemt het districtsraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de 

districtsraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
 Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het districtsraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige 

vernieuwing van de districtsraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in.
 De opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, nemen in 

volgorde van hun eedaflegging een rang in.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode.

Argumentatie
De districtsraad dient kennis te nemen van de rangorde van de districtsraadsleden.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de rangorde van de districtsraadsleden.

voornaam naam anciënniteit aantal voorkeurstemmen
Frank Geudens 23/01/2001 432
Guy  Dirckx  28/03/2001  257
Jan  Van Wesembeeck  18/01/2007 2.058 
Freddy  Lorent  13/09/2010  301
Tjerk  Sekeris  17/01/2013  3.028
Elke  Brydenbach  17/01/2013  1.809
Philip  Van Acker  17/01/2013  1.180
Kristof  Vissers  17/01/2013  996
Freya  Van Alsenoy  17/01/2013  493
Maarten  Goetstouwers  17/01/2013  376
Josephus  Braam  21/11/2013  420
Frank  Vercammen  08/01/2019  928
Natascha  Carnier  08/01/2019  562
Manal  Toumi  08/01/2019  557
Hassan  Aarab  08/01/2019  547
Abdelaziz  El Fadili  08/01/2019  490
Arbër  Halili  08/01/2019  455
Peggy  Dewinter  08/01/2019  453
Elke  Van Severen  08/01/2019  433
Mohammad  Nawabi  08/01/2019  424
Giuliana  Chirinos Saavedra  08/01/2019  420
Malgorzata  Zgnilec  08/01/2019  381
Kevin  Engelen  08/01/2019  376
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Robert  Stephens  08/01/2019  370
Mathijs  Post  08/01/2019  266
Charisse  Verberckmoes  08/01/2019  260
Sandra  Wintershoven  08/01/2019  250
Melissa  Zoete  08/01/2019  197
Alain Hoeckx 21/11/2019 353

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

3 2019_DRDE_00133 Beleids- en Beheerscyclus - Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 - 
Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Voor het einde van het jaar dat volgt op de districtsraadsverkiezingen stelt de districtsraad een meerjarenplan 
vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting van het 
meerjarenplan.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de districtsraadsverkiezingen en loopt af op het einde van 
het jaar na de daaropvolgende districtsraadsverkiezingen.

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 met 
dienstmededeling van 25 juli 2019 van de bedrijfseenheid Financiën.

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over het opmaken van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen.

Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de 
districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden 
gelezen als volgt:

1. "de gemeente" als "het district";
2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of 

de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
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5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie
Het bestuursakkoord wordt in doelstellingen omgezet en vertaald in het meerjarenplan 2020 - 2025.

Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Besluit
De districtsraad keurt met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van 
Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Abdelaziz 
El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

2DEU010201 Jeugd - Samenwerking jeugdwerkpartners: Subsidie JES vzw 20.000,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van 
Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Abdelaziz 
El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

2DEU010202 Sociaal beleid - Subsidie: vzw Buurtwerk 't Pleintje 27.600,00 (2020) tot 30.473,00 € (2025)

De districtsraad keurt met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van 
Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank Vercammen,   Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, 
Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

2DEU010301 Cultuur - Subsidie: Vrijdagconcerten in OLT 77.000,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt eenparig de volgende actie goed.
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2DEU010302 Evenementen, feestelijkheden en herdenkingen - subsidie: FV Verenigde 
Vaderlandsminnende verenigingen van Deurne: 500,00 (2020-2025)

De districtsraad keurt met 21 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 5 onthoudingen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent,  Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Jan Van 
Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Tegen: Manal Toumi, Abdelaziz El Fadili.

Onthouding: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi.

2DEU010302 Evenementen, feestelijkheden en herdenkingen - werking: huur kerstverlichting 
Herentalsebaan 16.000,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt eenparig de volgende actie goed.

2DEU010304 markten en middenstand - adviesraad: raad van locale economie 1.000,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt met 19 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 5 onthoudingen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent,  Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal 
Toumi, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Onthouding: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi.

2DEU010304 markten en middenstand - subsidie: ondersteuning FV locale economieraad Deurne 10.000,00 
€ (2020-2025)

De districtsraad keurt met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes.

Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Manal 
Toumi, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

2DEU010401 bestuur - raadsleden: zitpenningen districtsraadsleden 102.240,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt met 24 stemmen voor en 4 onthoudingen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van 
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Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Abdelaziz 
El Fadili.

Onthouding: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

2DEU010401 werking: Huwelijksgeschenk district 9.600,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt met 18 stemmen voor en 10 onthoudingen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Giuliana Chirinos Saavedra, Frank Geudens, Frank Vercammen, 
Charisse Verberckmoes.

Onthouding: Mathijs Post, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Manal Toumi, Abdelaziz El Fadili, 
Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

2DEU010403 communicatie en marketing - werking: gadgets/merchandising/herkenbaarheid in het kader van 
'Dees is wel Deurne'  7.500 € (2020-2025)

De districtsraad keurt met 23 stemmen voor en 5 onthoudingen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen,Charisse Verberckmoes, Manal 
Toumi, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Onthouding: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi.

2DEU010701 strategisch programma: digitale communicatie: 99.000,00 € - 0,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt met 24 stemmen voor en 4 onthoudingen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van 
Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Abdelaziz 
El Fadili. 

Onthouding: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

2DEU010101 grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid - wegenis.

Ten Nessestraat (groene sproet) 587.040,00 € 2020
Ter Rivierenlaan  3.408.000,00 € 2023 en 2024
Tweemontstraat +Merksemsesteenweg 3.341.400,00 € 2022 en 2023
Wouter Haecklaan, fietsostrade, voetpaden 1.022.400,00 € 2020 en 2021

De districtsraad keurt met 19 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 5 onthoudingen de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
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Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal 
Toumi, Abdelaziz El Fadili. 

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Onthouding: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi.

2DEU010202 Sociaal Beleid Subsidie: Sociale kruidenier 25.000,00 € 2020

De districtsraad keurt met 16 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 1 onthouding de volgende actie goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes. 

Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Manal 
Toumi, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Onthouding: Hassan Aarab.

2DEU010204 wijkwerking projecten: Landmarks : 50.000,00 € (2020-2025)

De districtsraad keurt met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen het volgende besluit goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes.

Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Manal 
Toumi, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Artikel 1
De districtsraad keurt de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de 
beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2
De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.

21 november 2019 20:34 - Kristof Vissers, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 20:36 - Kristof Vissers, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 20:44 - Kristof Vissers, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 20:59 - Arbër Halili, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 21:02 - Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 21:02 - Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:02 - Arbër Halili, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:11 - Freya Van Alsenoy, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 21:13 - Freya Van Alsenoy, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:15 - Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 21:17 - Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:18 - Mathijs Post, districtsraadslid verlaat de zitting
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21 november 2019 21:20 - Mathijs Post, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:30 - Natascha Carnier, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 21:32 - Frank Vercammen, districtsschepen verlaat de zitting
21 november 2019 21:34 - Natascha Carnier, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:34 - Frank Vercammen, districtsschepen betreedt de zitting
21 november 2019 21:34 - Manal Toumi, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 21:35 - Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 21:37 - Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:37 - Philip Van Acker, districtsschepen verlaat de zitting
21 november 2019 21:37 - Manal Toumi, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 21:38 - Philip Van Acker, districtsschepen betreedt de zitting

5 2019_DRDE_00137 Financiën - Jaarrapportering financieel directeur - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00061 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en 

budgetwijziging 2019 - Goedkeuring

Aanleiding en context
Artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur jaarlijks een aantal rapporten moet 
voorleggen aan de algemeen directeur, het college en de gemeenteraad.

Juridische grond
Art. 177 van het Decreet lokaal bestuur.

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, 
vermeld in artikel 266 en 267;
2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het 
verlenen van kwijting.

De financieel directeur kan een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college 
van burgemeester en schepenen of door het vast bureau, om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen in te vorderen. Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat 
exploot stuit de verjaring.

Een dwangbevel als vermeld in het tweede lid kan door het college van burgemeester en schepenen of door het 
vast bureau alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard worden als de schuld opeisbaar, vaststaand en 
zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief, met een brief die 
afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of via een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van deze melding, 
van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens. De 
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen administratieve kosten aanrekenen 
voor die aangetekende brief. Die kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen ook ingevorderd worden via 
het dwangbevel.
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Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel als vermeld in het tweede lid 
worden ingevorderd.

Er kan verzet worden aangetekend tegen een gerechtsdeurwaardersexploot als vermeld in het tweede lid binnen 
een maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de 
gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en 
aan het vast bureau:

1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico's.

De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering, vermeld in het zesde lid, aan de 
algemeen directeur ter beschikking.

Regelgeving: bevoegdheid
In tegenstelling tot het Gemeentedecreet maakt het Decreet lokaal bestuur de rapporteringsverplichtingen die 
zijn opgenomen in artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur niet van toepassing op de districten.

Het geeft echter blijk van transparantie van de financieel directeur om deze rapportering ook te voorzien met 
betrekking tot de financiële werking van de districten.

Argumentatie
De districtsraad neemt éénmaal per jaar kennis van de stand van zaken van het budget van het district.

Financiële gevolgen
Nee
Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de jaarrapportering van de financieel directeur. Deze rapportering geeft 
een stand van zaken van het districtsbudget op 30 september 2019.

Artikel 2
De districtsraad neemt kennis van de toelichting over beheerscontrole.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20191104_Budgetopvolging_District_Deurne_per_30092019.pdf
2. Powerpoint_beheerscontrole.pdf



Bron SAP

Budgetgegevens Budgetwijziging

Actuals Periode 2019 1/jan 30/sep

Naam bestuur District Deurne

Uitgaven Ontvangsten
Budgettype Budget Verbruik % verbruik Budget Verbruik % verbruik 
Exploitatie 1.621.610 1.249.361 77,04% 1.815.335 1.815.335 100,00%
Investering 5.901.694 4.727.475 80,10% 2.799.901 2.799.901 100,00%
Eindtotaal 7.523.304 5.976.836 79,44% 4.615.236 4.615.236 100,00%

Verbruik = bestelling + aanrekening (zonder aanvragen tot bestelling)

Budgetopvolging budgettype overzicht

Budgetopvolging_Vlaanderen_SAP_Districten_20191001.xlsx Budgettype p1/2
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Bron SAP

Budgetgegevens Budgetwijziging

Actuals Periode 2019 1/jan 30/sep

Naam bestuur District Deurne

Uitgaven Ontvangsten
Beleidsdomein Budgettype Budget Verbruik % verbruik Budget Verbruik % verbruik 

00  ALGEMENE FINANCIERING Exploitatie 0,00% 1.766.435 1.766.435 100,00%

Investering 0,00% 2.770.623 2.770.623 100,00%
Totaal 00  ALGEMENE FINANCIERING 0,00% 4.537.058 4.537.058 100,00%

01  WOONSTAD Exploitatie 213.622 192.879 90,29% 0,00%

Investering 5.816.301 4.716.232 81,09% 29.278 29.278 100,00%
Totaal 01  WOONSTAD 6.029.923 4.909.111 81,41% 29.278 29.278 100,00%

05  BRUISENDE STAD Exploitatie 1.012.022 731.740 72,30% 48.900 48.900 100,00%

Investering 57.835 6.343 10,97% 0,00%
Totaal 05  BRUISENDE STAD 1.069.857 738.083 68,99% 48.900 48.900 100,00%

07  STERK BESTUURDE STAD Exploitatie 395.965 324.742 82,01% 0,00%

Investering 27.558 4.900 17,78% 0,00%
Totaal 07  STERK BESTUURDE STAD 423.524 329.642 77,83% 0,00%

Eindtotaal 7.523.304 5.976.836 79,44% 4.615.236 4.615.236 100,00%

Verbruik = bestelling + aanrekening (zonder aanvragen tot bestelling)

Budgetopvolging volgens beleidsdomein

Budgetopvolging_Vlaanderen_SAP_Districten_20191001.xlsx Beleidsdomein p2/2
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SA30816
Stempel
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wat?  

controle bij verbintenis met financieel gevolg op:  

   - wetmatigheid (wetten nageleefd?) 

   - regelmatigheid (interne regels stad nageleefd?) 

   - krediet (budget beschikbaar?) 

   - bevoegdheid (juiste beslissingsorgaan?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b Beheerscontrole: visum financieel directeur

door wie?

   - exploitatie en investeringen ≤ 5.500 EUR excl. BTW

financieel verantwoordelijke

   - toelagen op basis van reglement ≤ 1.000 EUR financieel
verantwoordelijke

   - alle andere verbintenissen centrale visumcel
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lokaal cultuurBeleid en feestelijkheden
6 2019_DRDE_00134 Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. Algemene vergadering - 

Actieplan en begroting 2020. 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

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 
de algemene vergadering.

Met het bericht van 6 november 2019 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne dat op 11 december 
2019 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 Verslag algemene vergadering 26 juni 2019. Goedkeuring
 Vervanging leden van de Algemene Vergadering vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. 

Kennisneming
 Benoemen leden van het Directiecomité vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. Kennisneming 
 Actieplan 2020. Goedkeuring
 Begroting 2020. 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 
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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. 

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 
begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Deurne te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne keurde op 17 september 2019 het 
actieplan en de begroting 2020 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Deurne en de 
Algemene Vergadering. 

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan 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 11 december 2019 goed te keuren.

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

Financiële gevolgen
Nee
Besluit
De districtsraad keurt met 23 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding Artikel 3 van het besluit goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
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Stephens, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim 
Nawabi, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Onthouding: Hassan Aarab.

De districtsraad Deurne keurt 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 11 december 2019:

 Verslag algemene vergadering 8 juli 2019. Goedkeuring
 Vervanging leden van de algemene vergadering vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. 

Kennisneming
 Benoemen leden van het directiecomité vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. Kennisneming
 Actieplan 2020. Goedkeuring
 Begroting 2020. Goedkeuring
 Varia

Artikel 2
De districtsraad keurt het actieplan 2020 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne goed.

Artikel 3
De districtsraad keurt de begroting 2020 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. Uitnodiging_AV_vzwLCB-DE_20191106.pdf
2. Verslag_AVvzwLCB_DE_20190626_HEROPROEPING_20190708.pdf
3. Actieplan_LCB_2020_met_paginanummers_Financiën-stad-nog-aan-te-vullen.pdf
4. Begroting_VZW-LCB-DE_2020.pdf
5. 20190917_Verslag_RvB_VZW-LCB-Deurne.pdf
6. ONTWERP_Verslag_AVvzwLCB_DE_20191211.pdf

openbaar domein

21 november 2019 22:04 - Alain Hoeckx, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 22:07 - Alain Hoeckx, districtsraadslid betreedt de zitting
21 november 2019 22:07 - Mohammad Nawabi, districtsraadslid verlaat de zitting
21 november 2019 22:09 - Josephus Braam, districtsraadslid verlaat de zitting
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21 november 2019 22:10 - Mohammad Nawabi, districtsraadslid betreedt de zitting

7 2019_DRDE_00135 District Deurne. Bisschoppenhoflaan, kruispunt N120-N130, 
Burgemeester Eduard Waghemansbrug, Lakborslei, 
Merksemsesteenweg. Wegeniswerken. SWOU12009 - Startnota. Advies 
- Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_07854 - District Deurne. Bisschoppenhoflaan, kruispunt N120-N130, Burgemeester Eduard 

Waghemansbrug, Lakborslei, Merksemsesteenweg. Wegeniswerken. SWOU12009 - Startnota - Goedkeuring

Aanleiding en context

fase actie datum jaarnummer
gemeentelijke begeleidingscommissie 21 mei 2019 --

adviezen
Coördinatieoverleg Openbaar Domein 3 juni 2019 --

startnota goedkeuring college 11 oktober 2019 7854

Het Vlaams gewest, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), wenst in de Bisschoppenhoflaan het kruispunt 
N120-N130 opnieuw aan te leggen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het studiebureau Mint heeft in samenwerking met Evolta de zone onderzocht en gekeken naar alternatieven 
voor de huidige inrichting. Dit is vertaald in een startnota.

Op 11 oktober 2019 keurde het college de startnota goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de startnota ter advies voor.

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges 
gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 305) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. 
De Bisschoppenhoflaan en de Burgemeester Eduard Waghemansbrug zijn gewestwegen. De Lakborslei is een 
bovenlokale straat. De Merksemsesteenweg is een lokale weg.

Het college is bevoegd voor bovenlokale straten.

Artikel 138 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de districtsraad een algemene 
adviesbevoegdheid heeft voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Argumentatie
Het doel van de herinrichting, is de verbetering van de verkeersveiligheid en het compacter maken van het 
kruispunt in functie van doorstroming.

Analyse

De N120 Bisschoppenhoflaan is een gewestweg met een twee maal twee wegprofiel en middenberm. Langs 
weerszijden zijn er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en voetpaden aanwezig. Naar aanloop van het 
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kruispunt zijn er opstelstroken aanwezig voor afslaand verkeer. Ook de N130 Merksemsesteenweg die de 
noordelijke tak vormt van het kruispunt heeft een gelijkaardig profiel. In het noorden takt deze weg aan op de 
Burgemeester Eduard Waghemansbrug. Deze heeft langs weerszijden een ventweg die aan de voet van de 
aanloophelling aansluiten, ongeveer 40m voor het kruispunt met de Bisschoppenhoflaan.

Aan de zuidelijke kant takken twee straten aan het kruispunt aan. Enerzijds de Lakborslei, die de verbinding met 
Deurne centrum maakt. Deze heeft enkelrichtingsfietspaden langs weerszijden. Anderzijds de 
Merksemsesteenweg (zuid), die enkel een lokale ontsluitingsfunctie heeft. Er is een dubbelrichtingsfietspad 
aanwezig langs de westkant.

In de huidige situatie maken twee buslijnen gebruik van het kruispunt: buslijn 19 die op de Bisschoppenhoflaan 
rijdt en buslijn 33 die een noord-zuidbeweging maakt over het kruispunt van en naar Lakborslei – Burgemeester 
Eduard Waghemansbrug.

Alle assen behalve de Merksemsesteenweg zuid behoren tot een kernroute voor fietsers volgens het 
mobiliteitsplan van de stad Antwerpen en zijn bovenlokale functionele fietsroutes, volgens het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk van de Provincie Antwerpen.
Er is een verhoogd ongevallenbeeld op het kruispunt, vooral met zwakke weggebruikers.

In de bestaande situatie zorgen volgende elementen voor een verkeersonveilige situatie:

 er zijn twee bypasses voor afslaand verkeer, zonder verkeerslicht waardoor een conflict ontstaat met 
zwakke weggebruikers;

 de westelijke ventweg Merksemsesteenweg takt aan de Burgemeester Eduard Waghemansbrug, zonder 
verkeerslicht;

 het kruispunt is niet compact;
 de Merksemsesteenweg zuid sluit zonder verkeerslicht aan op de Bisschoppenhoflaan;
 de fietsoversteken zijn niet conflictvrij geregeld met het afslaand verkeer;
 ter hoogte van de open middenberm aan de voet van de Burgemeester Eduard Waghemansbrug is er een 

verhoogd ongevallenbeeld.

Ook de opstelstroken voor het links afslaand verkeer op de Bisschoppenhoflaan zijn tijdens de spitsuren niet 
lang genoeg.

Ontwerp 

In de startnota worden twee kruispuntvarianten besproken. De eerste variant heeft een gelijkaardige inrichting 
als de huidige. Bij de tweede variant wordt gekozen om het kruispunt op te splitsen in twee opeenvolgende T-
kruispunten. Beide varianten werden kwalitatief en kwantitatief met elkaar vergeleken. De eerste variant kwam 
er als beste uit.

De krachtlijnen van het ontwerp zijn:

 alle kruisende en oversteekbewegingen worden in een lichtenregeling geplaatst, behalve de kruising 
tussen fietsers en afslaand autoverkeer richting ventweg Merksemsesteenweg oost;

 de fietsoversteken zijn enkelrichting;
 er komt een extra fietsoversteek aan de voet van de Burgemeester Eduard Waghemansbrug;
 de Merksemsesteenweg zuid wordt afgesloten van het kruispunt;
 de middenberm aan de voet van de Burgemeester Eduard Waghemansbrug wordt gesloten en de 

terugkeerbeweging op het kruispunt wordt verboden;
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 de afslagstroken worden verlengd en waar nodig worden extra afslagstroken voorzien in functie van een 
conflictvrije regeling;

 er wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien in de Lakborslei aan de westkant.

De startnota werd ter advies voorgelegd aan de gemeentelijke begeleidingscommissie van 21 mei 2019.

De commissie stelde volgende optimalisaties voor:

1. Alle rechtsafbewegingen zijn conflictvrij geregeld. Er wordt bekeken om deze deelconflicten er in te 
laten, mits gebruik van waarschuwingslichten.

2. In de Lakborslei kan een rijvak weggenomen worden enkel indien dit absoluut noodzakelijk is om 
enkelrichtingsfietspaden in te richten.

3. Het profiel van de Lakborslei kan anders ingericht worden zodat wel 4 rijstroken mogelijk zijn.
4. Doorsteek behouden, eventueel conflictvrij beveiligd en voorzien van een waarschuwingslicht.
5. Vanuit de Lakborslei richting kruispunt 2 rijstroken laten overgaan tot 1 op het kruispunt indien dit 

mogelijkheden geeft naar inrichten enkelrichtingsfietspaden. Wel te onderzoeken of dit geen terugslag 
geeft op het kruispunt.

6. Oprit brug geen 2 maar 1 rijstrook thv. zebra oversteek (waardoor deze onbeveiligd kan ipv vandaag 2 
rijvakken onbeveiligd.

7. Bypass naar de Lakborslei mag eruit.
8. De Merksemsesteenweg zuid kan afgesneden worden.
9. In de Lakborslei moeten enkelrichting fietspaden ingericht worden. Dubbelrichtingsfietspaden zijn 

onveilig.
10. Bij de nieuwe oversteek (de brug oprijdend) kan een waarschuwingslicht worden toegevoegd omdat die 

plek niet conflictvrij is tussen auto’s en fietsers/voetgangers. AWV wenst dit eerst nog te onderzoeken.

De optimalisaties zullen naar projectnota onderzocht en verwerkt worden.

Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De doelstelling van dit project is 1SMB04 - Het Masterplan 2020 verhoogt de bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rondom Antwerpen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 3 - Mobiele stad

 1SMB04 - Het Masterplan 2020 verhoogt de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in 
en rondom Antwerpen

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering:  een volledig conflictvrij verkeerslichtengeregeld kruispunt verder uitgewerkt wordt;
 AWV betrokken wordt bij dit lichtengeregeld kruispunt;
 onderzocht wordt of 2 afslagstroken nodig zijn op de bypass vanuit 

Bisschoppenhoflaan naar de brug en slimme lichten integreerbaar zijn;
 er enkelrichting fietspaden voorzien worden op de Lakborslei tussen de 

Bisschoppenhoflaan en kruispunt Lakborslei, Confortalei;
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 de aantakking van de westelijke ventweg Merksemsesteenweg op de aanloophelling 
van de Azijnbrug met een verkeerslicht wordt geregeld; 

 onderzocht wordt of de toekomstige circulatie vanuit de wijk, voornamelijk Kadeweg, 
de ontsluiting van de Merksemsesteenweg, het kruispunt aan de voet van de Azijnbrug 
en de doorstroming op de Bisschoppenhoflaan impacteert; 

 in overleg met AWV en Verkeerspolitie, het scenario van het dichtzetten van de 
middenberm ter hoogte van de kruising met de Merksemsesteenweg verder onderzocht 
wordt;

 in overleg met AWV en Verkeerspolitie, eveneens onderzocht wordt of op het 
kruispunt met de Merksemsesteenweg het verkeerslicht conflictvrij kan geregeld 
worden;

 naar volgende fase toe de groenstructuur duidelijk in beeld wordt gebracht;
 de tram-scenario’s op de Bisschoppenhoflaan en de impact ervan op de inrichting van 

dit kruispunt verder onderzocht worden.

De voorwaarden zullen opgenomen worden in de verdere uitwerking van een voorontwerp en 
projectnota.

Besluit
De districtsraad keurt met 17 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 2 onthoudingen het volgende besluit goed.

Voor:Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes.

Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Jan Van 
Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Onthouding: Manal Toumi, Abdelaziz El Fadili.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies op de startnota voor de wegeniswerken op het kruispunt 
Bisschoppenhoflaan- N120-N130, Burgemeester Eduard Waghemansbrug, Lakborslei, Merksemsesteenweg, 
district Deurne.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20190603_COD_verslag.doc
2. 20190521_draftverslag_startnota_N120_N130_GBC.docx
3. 20190502_Startnota_Herinrichting_N120xN130_GBC.pdf

21 november 2019 22:12 - Josephus Braam, districtsraadslid betreedt de zitting

8 2019_DRDE_00126 District Deurne. Clara Snellingsstraat - Aanpassing aanvullend 
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verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2018_CBS_00505 - District Deurne. Clara Snellingstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Clara Snellingsstraat 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 19 januari 2018 (jaarnummer 505);
 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 vraag van het district, in samenspraak met de gevestigde bedrijven werd beslist om de laad- en loszone te 
verwijderen.

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 24 september 2017 (jaarnummer 208) 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
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.



31 / 64

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 de laad- en loszone, van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 18 uur,  ter hoogte van nummer 49 tot 
nummer 21 wordt verwijderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bedrijfsvoertuigen kunnen parkeren 
op de aangelegde opritten.
Dit maakt het parkeerverbod overbodig.

De parkeerbalans neemt toe met 4 parkeerplaatsen.

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:
 3 - Mobiele stad

 1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten 
uitgespeeld
 1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame 

verkeersstructuur ontwikkeld
 1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Besluit
De districtsraad Deurne keurt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen Artikel 1 van het aanvullend 
verkeersreglement voor de Clara Snellingsstraat goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Hassan Aarab, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van 
Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Kristof 
Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

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 Clara Snellingsstraat in het district Deurne, ter vervanging van het 
aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 19 januari 2018 (jaarnummer 505).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Clara_Snellingsstraat.pdf
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2. 20191003_Clara_Snellingsstraat_De_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Clara Snellingsstraat in het district Deurne. 

Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd in het gedeelte 

begrepen tussen het plein ter hoogte van de Mattheus Corvensstraat en de Ter Heydelaan, met 

toegelaten rijrichting naar de Ter Heydelaan. 

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van het nummer 30 (één plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

 

Artikel 3: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor 

dubbel gebruik en minibussen: 

-langs de even zijde: 

 vanaf de Eikblokstraat tot aan de scheiding van de nummers 22 en 24; 

-langs de oneven zijde: 

 van tegenover de scheiding van de nummers 22 en 24 tot aan de Eikblokstraat. 

De verkeersborden E9b worden aangebracht. 

 

Artikel 4: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Palinckstraat; 

 ter hoogte van de Eikblokstraat; 

 ter hoogte van nummer 26; 

 ter hoogte van de Ter Heydelaan. 

 

Artikel 5: 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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12 2019_DRDE_00130 District Deurne. Van Heetveldelei - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_08353 - District Deurne. Van Heetveldelei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Van Heetveldelei 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 11 oktober 2019 (jaarnummer 8353);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Van Deynsestraat";
 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 25 juli 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Van Heetveldelei om een voorbehouden 
parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

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 24 september 2017 (jaarnummer 208) 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:

 verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van 
nummer 92.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeerplaats niet meer wordt gebruikt. 

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:
 3 - Mobiele stad

 1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten 
uitgespeeld
 1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame 

verkeersstructuur ontwikkeld
 1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Besluit
De districtsraad Deurne keurt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen Artikel 1 van het aanvullend 
verkeersreglement voor de Van Heetveldelei goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert Stephens, Freddy Lorent, Mathijs 
Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank 
Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

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 Van Heetveldelei in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 11 oktober 2019 (jaarnummer 8353).

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

1. Van_Heetveldelei_92.pdf
2. 20191011_Van_Heetveldelei_Deurne_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Van Heetveldelei in het district Deurne 

Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd: 

 in het gedeelte tussen de Lakborslei en de Van Deynsestraat, met toegelaten rijrichting naar de 

Lakborslei; 

 in het gedeelte tussen de Van Deynsestraat en de Ten Eekhovenlei met toegelaten rijrichting 

naar de Ten Eekhovenlei. 

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 19/21 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 53 (een plaats): 

 ter hoogte van nummer 95 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 3: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Lakborslei; 

 langs de beide zijden van het kruispunt met de Van Nevelestraat. 

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. 

Artikel 5: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen, langs beide zijden, 

ter hoogte van de verhoogde inrichting aan het plein van de Van Deynsestraat. 
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13 2019_DRDE_00132 District Deurne. Van Rossumstraat - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_08350 - District Deurne. Van Rossumstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Van Rossumstraat 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 door het college 

werd goedgekeurd op 11 oktober 2019 (jaarnummer 8350);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als “Omgeving Confortalei”;
 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 13 augustus 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Van Rossumstraat om een 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

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 24 september 2017 (jaarnummer 208) 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:

 verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van 
nummer 40.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeerplaats niet meer gebruikt wordt. 

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:
 3 - Mobiele stad

 1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten 
uitgespeeld
 1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame 

verkeersstructuur ontwikkeld
 1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Besluit
De districtsraad Deurne keurt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen Artikel 1 van het aanvullend 
verkeersreglement voor de Van Rossumstraat goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert Stephens, Freddy Lorent, Mathijs 
Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank 
Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

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 Van Rossumstraat in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 11 oktober 2019 (jaarnummer 8350).

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

1. 20191004_Van_Rossumstraat_AVR.pdf
2. Van_Rossumstraat_40.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Van Rossumstraat in het district Deurne 

Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd met toegelaten 

rijrichting naar de Van Dornestraat. 

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht. 

 

Artikel 2: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

langs de even zijde:  

 ter hoogte van nummer 26 (een plaats); 

langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 19 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 23 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 33 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

 

Artikel 3: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de De Francqueslei; 

 langs de beide zijden van het kruispunt met de Van Heetveldelei; 

 ter hoogte van de Van Dornestraat. 

 

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

plaatsen personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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9 2019_DRDE_00127 District Deurne. Merksemsesteenweg - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_03470 - District Deurne. Merksemsesteenweg - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Merksemsesteenweg in het district Deurne:

 behoort gedeeltelijk tot het beheer van de stad Antwerpen (naast de brug en tussen de 
Bisschoppenhoflaan en de De Berlaimontstraat) ;

 is deels een gewestweg (brug) 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 19 april 2019 (jaarnummer 3470);

 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Confortalei";
 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 7 oktober 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Merksemsesteenweg 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 24 september 2017 (jaarnummer 208) 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.
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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 een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 
112 (artikel 8).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Merksemsesteenweg op nummer 112, 
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:
 3 - Mobiele stad

 1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten 
uitgespeeld
 1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame 

verkeersstructuur ontwikkeld
 1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Besluit
De districtsraad Deurne keurt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen Artikel 2 van het aanvullend 
verkeersreglement voor de Merksemsesteenweg goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert Stephens, Freddy Lorent, Mathijs 
Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim Nawabi, Frank Geudens, Frank 
Vercammen, Charisse Verberckmoes, Manal Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

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 Merksemsesteenweg in het district Deurne, ter vervanging van het 
aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 19 april 2019 (3470).

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

1. Merksemsesteenweg_112.pdf
2. 20191008__Merksemsesteenweg_De_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Merksemsesteenweg in het district Deurne. 

Artikel 1: het eenrichtingverkeer wordt ingevoerd: 

 in het gedeelte begrepen tussen de Bisschoppenhoflaan en de Gijsbrecht van Deurnelaan, 
met toegelaten rijrichting naar de Gijsbrecht van Deurnelaan; 

 in het gedeelte begrepen tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk, langs de even zijde 
van de Bisschoppenhoflaan tot de Belcrownlaan, met toegelaten rijrichting naar de 
Belcrownlaan. 

De verkeersborden C1 en F19 worden aangebracht. 
 
Artikel 2: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd: 

 in het gedeelte begrepen tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk, langs de oneven 
zijde, van de Van Cortbeemdelei tot de Bisschoppenhoflaan, met toegelaten rijrichting naar 
de Bisschoppenhoflaan. 

De verkeersborden C1 en F19, met onderbord, worden aangebracht. 
 
Artikel 3: tussen de Bisschoppenhoflaan en de Jeroom Beckstraat wordt langs de oneven zijde een 
gedeelte van de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen klasse A. 
De verkeersborden D9 worden aangebracht. 
 
Artikel 4: het parkeren wordt verboden: 

 in het gedeelte tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk, langs de even zijde naast de 
brug, van de in- en uitrit van de Belcrownfabriek, over een afstand van 10 meter. 

Een gele onderbroken streep wordt op de trottoirband aangebracht. 
 
Artikel 5: het parkeren wordt verboden: 
- langs de even zijde: 

 van de Sint-Fredegandusstraat tot de Gijsbrecht van Deurnelaan; 
- langs de even zijde naast de brug: 

 van de in- en uitrit van de Belcrownfabriek, over een afstand van circa 40 meter; 
- langs de oneven zijde naast de brug: 

 vanaf nummer 175 tot de afrit van de brug. 
De verkeersborden E1 worden aangebracht. 
 
Artikel 6: het parkeren wordt verboden: 

 van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 17 uur, langs de even zijde, van nummer 26 tot 
tegenover nummer 45. 

Het verkeersbord E1 met onderbord wordt aangebracht. 
 
Artikel 7: het stilstaan en parkeren wordt verboden:  

 in het gedeelte tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk, langs de oneven zijde, van 
tegenover nummer 233 tot aan de Vaartdijk. 

Het verkeersbord E3 wordt aangebracht. 
 
Artikel 8: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap, in het gedeelte tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk: 
-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 112 (een plaats); 
-langs de oneven zijde, langs de bebouwde zijde: 
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 ter hoogte van nummer 183 (twee plaatsen); 

  ter hoogte van nummer 203 en 205 (twee plaatsen); 

 ter hoogte van nummer 109 (een plaats). 
De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 
 
Artikel 9: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s, in het 
gedeelte tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk: 
- langs de even zijde: 

 naast de brug, van 40 meter voorbij de in- en uitrit van de Belcrownfabriek tot aan de 
Vaartdijk; 

- langs de oneven zijde, langs de bebouwde zijde: 

 vanaf de vaartdijk tot aan het nummer 233. 
De verkeersborden E9c worden aangebracht. 
 
Artikel 10: de rijbaan wordt verdeeld in rijstroken, in het gedeelte tussen de Bisschoppenhoflaan en 
de Vaartdijk: 
- langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van de Vaartdijk; 
- langs de even zijde: 

 ter hoogte van de afrit aan de brug, over een afstand van 20 meter. 
 
Artikel 11: de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt gemarkeerd door een witte doorlopende 
streep, in het gedeelte gelegen tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk: 
-langs de even zijde: 

 vanaf de afrit van de brug tot aan de in- en uitrit van “Kranen Michielsen”. 
Artikel 12: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig 
met de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de De Berlaimontstraat; 

 ter hoogte van de Jeroom Beckstraat; 

 langs beide zijden van het kruispunt met de Bisschoppenhoflaan. 
 
Artikel 13: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen: 
-langs de even zijde: 

 van tegenover nummer 45 tot de Sint-Fredegandusstraat, in het gedeelte tussen de 
Bisschoppenhoflaan en de Vaartdijk; 

-langs de oneven zijde: 

 naast de brug, vanaf de Tweemontstraat tot tegenover het nummer 177. 
Artikel 14: 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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B-punten
District Deurne
openbaar domein
10 2019_DRDE_00128 District Deurne. Eikblokstraat - Aanpassing aanvullend 

verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2017_CBS_00132 - District Deurne. Eikblokstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
De Eikblokstraat 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 6 januari 2017 (jaarnummer 132);
 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 3 oktober 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Eikblokstraat 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 24 september 2017 (jaarnummer 208) 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;
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 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 een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 
20 (artikel 4).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Eikblokstraat op nummer 20, 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:
 3 - Mobiele stad

 1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten 
uitgespeeld
 1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame 

verkeersstructuur ontwikkeld
 1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

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 Eikblokstraat in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 6 januari 2017 (jaarnummer 132).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Eikblokstraat_20.pdf
2. 20191004_Eikblokstraat_Deurne_AVR.pdf
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Aanvullend verkeersreglement voor de Eikblokstraat in het district Deurne 

Artikel 1: het eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in het gedeelte begrepen tussen de Gallifortlei 

en de Clara Snellingsstraat met toegelaten rijrichting naar de Clara Snellingsstraat. 

 

De verkeersborden C1 en F19 worden aangebracht. 

 

Artikel 2: de toegang wordt verboden, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd 

voor plaatselijk verkeer, in het doodlopend gedeelte, langs de even zijde, vanaf de Clara 

Snellingsstraat tot de scheiding der nummers 96-98. 

 

Het verkeersbord C3 met onderbord wordt aangebracht. 

 

Artikel 3: het parkeren wordt verboden, langs de oneven zijde, vanaf de Cornelis Schutstraat 

tot tegenover de scheiding der huisnummers 100 en 102. 

 

Het verkeersbord E1 wordt aangebracht. 

 

Artikel 4: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen met een handicap: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 20 (een plaats). 

 

De verkeersborden E9a worden aangebracht. 

 

Artikel 5: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van het nummer 100; 

 ter hoogte van de Clara Snellingsstraat; 

 langs beide zijden van de rotonde aan de Gallifortlei. 

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

even zijde van het verkeersplateau, ter hoogte van nummer 98. 

50 / 64

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



51 / 64

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

11 2019_DRDE_00129 District Deurne. Herentalsebaan (deel stad) - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2014_CBS_07698 - Aanpassing verkeersreglement - District Deurne. Herentalsebaan (gewestweg) - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
De Herentalsebaan in het district Deurne:

 behoort deels tot het beheer van de stad Antwerpen, namelijk het gedeelte tussen de Boterlaarbaan en de 
grens Wommelgem;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 
door het college op 25 juli 2014 (jaarnummer 7698);

 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Muggenberglei";
 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.

De Herentalsebaan werd deels heraangelegd. Het aanvullend reglement wordt aangepast aan de huidige situatie.

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 24 september 2017 (jaarnummer 208) 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:

 de straat werd gedeeltelijk gelijkgronds aangelegd, tussen de Boterlaarbaan en de Dascottelei. 

Bij het definitieve uitvoeringsplan werd gestreefd naar een neutrale parkeerbalans. Gezien dit project in fases 
wordt uitgevoerd, is er momenteel een vermindering van parkeerplaatsen met 2,5%. De parkeerbalans zal terug 
neutraal zijn wanneer de volgende fase wordt uitgevoerd.

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:
 3 - Mobiele stad

 1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten 
uitgespeeld
 1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame 

verkeersstructuur ontwikkeld
 1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 9 oktober 2019

Advies: Gunstig advies

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 Herentalsebaan in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 25 juli 2014 (jaarnummer 7698).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Herentalsebaan_1.pdf
2. Herentalsebaan_2.pdf
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3. Herentalsebaan_3.pdf
4. Herentalsebaan_4.pdf
5. Herentalsebaan_5.pdf
6. Herentalsebaan_6.pdf
7. Herentalsebaan_7.pdf
8. Herentalsebaan_8.pdf
9. Herentalsebaan_9.pdf
10.Herentalsebaan_10.pdf
11.Herentalsebaan_11.pdf
12.Herentalsebaan_12.pdf
13.Herentalsebaan_13.pdf
14.Herentalsebaan_14.pdf
15.Herentalsebaan_15.pdf
16.Herentalsebaan_16.pdf
17.20190903_Herentalsebaan_De_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Herentalsebaan in het district Deurne. 

Artikel 1: een gedeelte van de openbare weg wordt voorbehouden voor voetgangers, fietsers en 

bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A: 

-langs de even zijde: 

 tussen de Kerkhofweg en nummer 531 

-langs de oneven zijde: 

 tussen nummer 599 en nummer 589. 

Het verkeersbord D9 wordt aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt verboden: 

-langs de even zijde: 

 van tegenover nummer 515 tot de parking van de begraafplaats Silsburg. 

Het verkeersbord E1 wordt aangebracht. 

Artikel 3: het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met zaterdag, van 9 uur  tot en met 18 

uur: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 238, over een afstand van 15 meter; 

 ter hoogte van nummer 308, over een afstand van 10 meter; 

 ter hoogte van nummer 372, over een afstand van 10 meter; 

 ter hoogte van nummer 444, over een afstand van 10 meter. 

De verkeersborden E1 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 4: het stilstaan en parkeren wordt verboden: 

-langs de even zijde: 

 van nummer 166 tot nummer 186; 

 van voor nummer 266/268 tot de Waterbaan; 

-langs de oneven zijde: 

 van de Florent Pauwelslei tot de Boterlaarbaan. 

De verkeersborden E3 worden aangebracht. 

Artikel 5: het stilstaan en parkeren wordt verboden: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 228, over een afstand van 20 meter. 

Het verkeersbord E3 met onderbord wordt aangebracht. 
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Artikel 6: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen met een handicap: 

-langs de even zijde: 

 op de aangelegde parking, ter hoogte van nummer 228 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 256 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 364 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 408 (een plaats); 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 589 (twee plaatsen). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 7: de rijbaan wordt tussen nummer 187 en de Boterlaarbaan verdeeld in rijstroken. 

Een stopstreep wordt gemarkeerd voor de verkeerslichten: 

 aan het kruispunt met de Boterlaarbaan; 

 langs beide zijden van het kruispunt met de Sterckshoflei; 

 langs beide zijden van het kruispunt met de Florent Pauwelslei. 

Artikel 8: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Boterlaarbaan; 

 langs beide zijden van de Sterckshoflei; 

 langs beide zijden van de Sint-Rochusstraat; 

 langs beide zijden van de Stevenslei; 

 langs beide zijden van de Florent Pauwelslei; 

 ter hoogte van de Corbletstraat; 

 ter hoogte van de Silsburgstraat; 

 langs beide zijden van de Kerkhofweg; 

 ter hoogte van nummer 595; 

 ter hoogte van de Manebruggestraat. 

Artikel 9: een verkeersgeleider wordt gemarkeerd door middel van witte evenwijdige schuine strepen: 

 ter hoogte van nummer179. 

Artikel 10: een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd door middel van evenwijdige schuine strepen: 

 voor het perron van de tramhalte, ter hoogte van nummer 599. 

Artikel 11: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen: 
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-langs de even zijde: 

 tussen de Boterlaarbaan en de Florent Pauwelslei. 

Artikel 12: 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. 

Artikel 13: de plaatsen die eigen beddingen of bijzondere overrijdbare beddingen, voorbehouden aan 

voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, met elkaar verbinden, worden 

gemarkeerd door een dambord markering, aangeduid door witte vierkanten. 
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14 2019_DRDE_00138 Districten Borgerhout en Deurne. Turnhoutsebaan - Aanpassing 
aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2014_CBS_04170 - Aanpassing verkeersreglement - District Borgerhout. Turnhoutsebaan (gewestweg) - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
De Turnhoutsebaan in de districten Borgerhout en 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 18 april 2014 (jaarnummer 4170);

 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 oktober 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Turnhoutsebaan 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 24 september 2017 (jaarnummer 208) 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 
119 in het district Borgerhout (artikel 2).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende op de Turnhoutsebaan 127, 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:
 3 - Mobiele stad

 1SDE03 - In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten 
uitgespeeld
 1SDE0301 - In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame 

verkeersstructuur ontwikkeld
 1SDE030101 - Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

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 Turnhoutsebaan in de districten Borgerhout en Deurne, ter vervanging van 
het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 18 april 2014 (jaarnummer 4170).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. MVP_planTurnhoutsebaan119.pdf
2. 20191104_AVR_Turnhoutsebaan.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Turnhoutsebaan in de districten Borgerhout en Deurne  

Artikel 1: Het parkeren wordt verboden langs de even zijde: 

 vanaf het nummer 286 tot de Appelstraat; 

 vanaf de scheiding van de nummers 322/324, over een afstand van 20 meter 

De verkeersborden E1 worden aangebracht. 

Artikel 2: Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

langs de even zijde:  

 ter hoogte van het nummer 64 (een plaats); 

 ter hoogte van de scheiding van de nummers 88/90 (twee plaatsen);  

 ter hoogte van het nummer 170 (twee plaatsen); 

 ter hoogte van het nummer 224 (een plaats) 

 ter hoogte van het nummer 276 (een plaats) 

langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van het nummer 23 (twee plaatsen) 

 ter hoogte van het nummer 117 (een plaats) 

 ter hoogte van het nummer 119 (een plaats) 

 ter hoogte van het nummer 213 (twee plaatsen) 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 3:  Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor taxi’s (een plaats), langs de even zijde, ter 

hoogte van het nummer 282 (Roma).  

Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht.  

Artikel 4: Een verdrijvingsvak wordt gemarkeerd door middel van witte evenwijdige schuine strepen, 

ter hoogte van het nummer 412 tot aan de Engelselei.  

Artikel 5: Parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap en het pictogram wordt op het 

wegdek aangebracht. 

 

 

61 / 64

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



62 / 64

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

secretariaat
15 2019_DRDE_00139 Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Periode oktober - 

november 2019 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Tijdens de periode oktober - november 2019 ontving het districtscollege schriftelijke vragen.

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
17 oktober 2019 Maarten Goetstouwers Digitale ontsluiting erfgoed Tjerk Sekeris

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 raad. 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.

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
17 oktober 2019 Maarten Goetstouwers Digitale ontsluiting erfgoed Tjerk Sekeris

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20191001_MG_TS_digitale_ontsluiting_erfgoed.pdf
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INITIATIEFRECHT
Interpellaties - Moties - Resoluties

16 2019_MOT_00084 Voorstel tot motie van raadsleden Mathijs Post, Mohammad Nawabi, 
Arbër Halili, Giuliana Chirinos Saavedra, Elke Van Severen: Zone 30 
Jozef Verbovenlei/A. Matthyslaan

Antwoord
De districtsraad keurt met 20 stemmen tegen en 8 stemmen voor het volgende besluit niet goed.

Tegen: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Natascha Carnier, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Kevin Engelen, Robert 
Stephens, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Charisse Verberckmoes, Jan Van Wesembeeck, 
Sandra Wintershoven, Melissa Zoete, Guy Dirckx.

Voor: Hassan Aarab, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Elke Van Severen, Hakim 
Nawabi, Manal Toumi, Abdelaziz El Fadili.

Indiener(s)
Mathijs Post; Mohammad Nawabi; Arbër Halili; Giuliana Chirinos Saavedra; Elke Van Severen

Gericht aan
Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
16 november 2019 23:51

Toelichting
Een van de belangrijke doelstellingen in een duurzaam mobiliteitsbeleid is de verhoging van de 
verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de verkeersonveiligheid. In een schoolomgeving is dit van cruciaal 
belang, omdat kinderen en jongeren extra kwetsbaar zijn in het verkeer. Aan de grens Deurne-Borgerhout, 
omgeving Boelaerpark, vinden we twee scholen op een korte afstand: De Vlinderboom (kleuter en lager) en de 
Hoedjes van Papier (lager), samen goed voor meer dan duizend schoolgaande kinderen.

Echter is er momenteel op de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei geen duidelijke signalisatie over de 
maximaal toegelaten snelheid in deze schoolomgeving. De digitale borden met een snelheidsbeperking van 30 
km/uur aan Borgerhoutse en Deurnese kant (deze ter hoogte van de Knyffstraat) zijn sinds een paar weken 
geleden volledig uitgeschakeld. Chauffeurs hebben dus carte blanche om volop gas te geven op deze weg. En 
dat doen ze ook.

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zijn veilige snelheidslimieten “de 
hoogste snelheden waarbij de kans op conflicten nog beperkt is en de kans op ernstige letsels bij een botsing 
vrijwel onbestaande is”. Hoe wordt die veilige snelheid bepaald? Door rekening te houden met de functie van de 
weg, de samenstelling van het verkeer en de kans op conflicten. In deze omgeving zijn zeer zwakke 
weggebruikers, namelijk jonge kinderen, aanwezig, én in een groot aantal. Auto’s en bussen nemen ook deel 
aan het verkeer. De kans op conflicten vraagt dus een lagere snelheid, die de “heilige” doorstroming van 
gemotoriseerd verkeer niet in de weg staat.
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Een belangrijk gegeven is dat de omliggende straten Knyffstraat, De Brierstraat, Smetsstraat, Thibautstraat en 
De Borrekensstraat tot een zone 30 behoren. De Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei zouden perfect 
kunnen mee aansluiten bij een bestaande zone 30. Op die manier wordt de snelheid van deze wegen aangepast 
aan de zwakke verkeersdeelnemers en wordt het ook duidelijker voor de chauffeurs aan welke snelheid ze zich 
zouden moeten houden (althans in theorie), idealiter met (politie-)handhaving, eventuele aanvullende 
maatregelen en op langere termijn een aangepaste weginrichting.

Daarom deze motie:

Artikel 1:

De districtsraad van Deurne adviseert aan het college van burgemeester en schepenen een onderzoek op te 
starten naar een mogelijke permanente aanpassing van het snelheidsregime van de Arthur Matthyslaan en de 
Jozef Verbovenlei naar 30 km/per uur en bijgevolg deze grensstraten mee op te nemen in de grote zone 30 in 
Borgerhout en Deurne.

Artikel 2:

Deze beslissing heeft in principe geen financiële gevolgen.

21 november 2019 22:35 - De voorzitter sluit de zitting


