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districtsraad Deurne
Notulen Zitting van 21 oktober 2021

Samenstelling
de heer Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
de heer Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; mevrouw Elke Brydenbach, districtsschepen; de heer Frank Vercammen, 
districtsschepen; de heer Freddy Lorent, districtsschepen; de heer Philip Van Acker, districtsschepen; de heer Guy Dirckx, 
districtsraadslid; de heer Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; de heer Kristof Vissers, districtsraadslid; mevrouw Freya 
Van Alsenoy, districtsraadslid; de heer Maarten Goetstouwers, districtsraadslid; de heer Josephus Braam, districtsraadslid; 
mevrouw Manal Toumi, districtsraadslid; de heer Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; de heer Arbër Halili, 
districtsraadslid; mevrouw Peggy Dewinter, districtsraadslid; mevrouw Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; 
mevrouw Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; de heer Robert Stephens, districtsraadslid; de heer Mathijs Post, 
districtsraadslid; mevrouw Sandra Wintershoven, districtsraadslid; de heer Alain Hoeckx, districtsraadslid; mevrouw 
Skrolan Hugens, districtsraadslid; mevrouw Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; de heer Steven Van Bockstal, 
districtsraadslid; mevrouw Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; mevrouw Viviane Gedopt, districtsraadslid; de heer 
Benjamin Weyts, districtsraadslid; mevrouw Karin Slootmans, districtsraadslid
mevrouw Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; de heer Maarten Caestecker, districtssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
mevrouw Manal Toumi, districtsraadslid

Zijn verontschuldigd:
de heer Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; mevrouw Peggy Dewinter, districtsraadslid

MEDEDELINGEN
Sorteerstraat Venneborglaan - Aquafin
Antwoord Binnenlands Bestuur op klacht toekenning projecttoelage

OPENBARE ZITTING
A-punten
District Deurne
secretariaat

21 oktober 2021 20:15 - De voorzitter opent de openbare zitting

1 2021_DRDE_00143 Districtsraad - Notulen districtsraad 16 september 2021. 
Districtsraadscommissie 13 september 2021 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 16 september 2021. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 13 september 
2021.

Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg 
dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in 
chronologische volgorde.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en 
bewaren van de notulen.

Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd 
gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad 
worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad keurt de notulen van 16 september 2021 goed.

Artikel 2
De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 13 september 2021.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20210924_Notulen_16september2021.pdf
2. 2021_09_13_verslag_RC.pdf
3. Ecohuis_Deurne_aanbod_EHA_sept_21.pdf
4. ontharden Gruunrant.pdf
5. 20210924_Ondersteuning_vorming_voor_jongeren_en_jeugdverenigingen.pdf

2 2021_DRDE_00146 Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne - Wijziging afvaardigingen 
legislatuur 2019 - 2024. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00031 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne - Voordracht afvaardigingen legislatuur 

2019-2024 - Goedkeuring

Aanleiding en context
De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de vzw’s Lokaal Cultuur-/Vrijetijdsbeleid vertegenwoordigd. 
Op 21 februari 2019 (jaarnummer 00031) stemde de districtsraad Deurne de afvaardigingen voor de vzw Lokaal 
Cultuurbeleid. 
Op 21 mei 2020 diende de heer Hassan Aarab zijn ontslag in als districtsraadslid van Deurne.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de 
beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichten van, 
deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) en het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 
(jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Artikel 2 bepaalt dat het district bevoegd 
is voor lokaal cultuurbeleid.
Artikel 24 van de statuten bepaalt dat de districtsraadsleden/bestuurders worden aangeduid door de 
gemeenteraad, op advies van de districtsraad van het district Deurne. 

Argumentatie
Voor wat de raad van bestuur betreft, bepalen de statuten dat de stad Antwerpen wordt vertegenwoordigd door 
minstens één afgevaardigd districtsraadslid per fractie uit de districtsraad, aangevuld met een zodanig aantal 
bijkomende districtsraadsleden/bestuurders namens de meerderheidsfracties van het district, opdat de 
meerderheidsfracties minstens één bestuurder meer hebben dan de oppositiefracties (artikel 24).
Verder vermelden de statuten dat ten hoogste twee derde van de voorgedragen districtsraadleden/bestuurders 
van hetzelfde geslacht is.
Gelet op de bepalingen in de statuten stelt de districtsraad van Deurne voor aan de gemeenteraad om de heer 
Benjamin Weyts ter vervanging van de heer Hassan Aarab voor te dragen als bestuurder in de raad van bestuur 
van de vzw Lokaal Cultuurbeleid.

Financiële gevolgen
Nee

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

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0103 - Een bruisend Deurne

 2DEU010301 - Cultuur

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad van Deurne adviseert aan de gemeenteraad om de heer Benjamin Weyts voor te stellen als 
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur in de vzw Lokaal Cultuurbeleid.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

openbaar domein

21 oktober 2021 20:21 - Manal Toumi, districtsraadslid betreedt de zitting

4 2021_DRDE_00148 District Deurne. De Francqueslei - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring
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Motivering

Gekoppelde besluiten
 2021_CBS_03314 - District Deurne. De Francqueslei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De De Francqueslei 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 van 23 april 2021 (jaarnummer 3314);
 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 23 augustus 2021 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de De Francqueslei 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.

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: 

 verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van 
nummer 170 (artikel 2).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeerplaats niet meer wordt gebruikt. De parkeerbalans blijft 
ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee

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

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

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

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

De districtsraad Deurne keurt met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen artikel 1 van het Verkeersreglement 
voor de De Francqueslei goed.
Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Josephus 
Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert Stephens, Benjamin 
Weyts, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan 
Hugens, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Manal Toumi, Kristof Vissers.
Tegen: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, 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 De Francqueslei in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 23 april 2021 (jaarnummer 3314).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. De Francqueslei_MVPL_verwijderen.pdf
2. 20211001_De_Francqueslei_Deurne_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de De Francqueslei in het district Deurne 

Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs, wordt 

ingevoerd: 

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

rijrichting naar de Van Deynsestraat; 

 in het gedeelte begrepen tussen de Van Deynsestraat en de Van Nevelestraat, met toegelaten 

rijrichting naar de Van Deynsestraat. 

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 180 (een plaats); 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 11 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 39 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 141 (een plaats); 

 tegenover nummer 144 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 183 (een plaats). 

Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht. 

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

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Lakborslei; 

 ter hoogte van de Meeuwenhoflei; 

 langs beide zijden van het kruispunt met de Van Deynsestraat; 

 ter hoogte van de Van Rossumstraat; 

 ter hoogte van de Van Nevelestraat. 

Artikel 4: parkeerplaatsen 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
3 2021_DRDE_00142 District Deurne. Eikblokstraat - Aanpassing aanvullend 

verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_04521 - District Deurne. Eikblokstraat - 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 20 mei 2020 (jaarnummer 4521);
 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 september 2021 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 16 december 2019 (jaarnummer 760)  waarbij de gewijzigde statuten van 

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

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

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

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

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

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



8 / 22

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

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 
4 (artikel 4).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Eikblokstraat op nummer 4, voldoet aan 
de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee

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

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

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

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Eikblokstraat in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 20 mei 2020 (jaarnummer 4521).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Eikblokstraat_4.pdf
2. 20210906_Eikblokstraat_Deurne_AVR.pdf



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 4 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 20 (een plaats); 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 51 (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. 

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

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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secretariaat
5 2021_DRDE_00149 Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden september 2021 - 

Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Tijdens de periode september 2021 ontving het districtscollege schriftelijke vragen:

Datum 
vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan

13 september 2021 Guy Dirckx Weg door de Bremweide - 
ontruiming tribune 4 RAFC Tjerk Sekeris

27 september 2021 Alain Hoeckx Naam voor de nieuwe fietsbrug 
in Deurne Tjerk Sekeris

28 september 2021 Mathijs Post Velostations in Deurne 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 geantwoord.

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

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

9 augustus 
2021 Alain Hoeckx Cultuurliefhebbers beter bereiken via vergaarde 

data Tjerk Sekeris

13 september Guy Dirckx Weg door de Bremweide - ontruiming tribune 4 Tjerk Sekeris
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2021 RAFC
27 september 
2021 Alain Hoeckx Naam voor de nieuwe fietsbrug in Deurne Tjerk Sekeris

28 september 
2021 Mathijs Post Velostations in Deurne Tjerk Sekeris

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20210809_AH_TS_cultuurliefhebbers_beter_bereiken_via_vergaarde_data.pdf
2. 20210913_GD_TS_weg_door_Bremweide_ontruiming_tribune4_RAFC.pdf
3. 20210926_AH_TS_naam_voor_nieuwe_fietsbrug_Deurne.pdf
4. 20210928_MP_TS_velostations_in_Deurne.pdf

6 2021_DRDE_00150 Districtscollege, districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 
2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
De vergaderdata van het districtscollege, districtsraadscommissie en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Juridische grond
Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127,129-131 van het Decreet lokaal bestuur. 
Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling 
van de zaken het vereist. De districtsburgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen 
bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.
De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste 
tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de 
agenda van de vergadering op.
Het huishoudelijk reglement van het district bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze 
van de commissie. De oproeping van de raadscommissies wordt digitaal  verzonden. De oproeping bevat naast 
de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar  de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het 
digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de 
ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Argumentatie
Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor 2022.

Schoolvakanties

Districtscollege om 09.00 uur Bestendige raadscommissie om 20.00 
uur

Districtsraad om 20.00 
uur

3 januari – digitaal   
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10 januari
17 januari  17 januari (Nieuwjaarsreceptie)  20 januari
24 januari   
31 januari   
7 februari
14 februari  14 februari  17 februari
21 februari   
28 februari   
7 maart
14 maart  14 maart  17 maart
21 maart  
28 maart   
4 april - digitaal
11 april - digitaal
19 april (dinsdag) 19 april (dinsdag) 21 april
25 april   
2 mei   
9 mei
16 mei 16 mei 19 mei 
23 mei   
30 mei   
7 juni (dinsdag)
13 juni  13 juni  16 juni
20 juni   
27 juni   
4 juli   
12 juli (dinsdag)   
18 juli - digitaal   
25 juli - digitaal   
1 augustus - digitaal   
8 augustus - digitaal   
16 augustus (dinsdag) - digitaal   
22 augustus   
29 augustus   
5 september   
12 september 12 september 15 september
19 september   
26 september   
3 oktober   
10 oktober
17 oktober 17 oktober 20 oktober 
24 oktober   
31 oktober   
7 november
14 november 14 november 17 november 
21 november   
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28 november   
5 december
12 december 12 december 15 december 
19 december   
27 december (dinsdag) – 
digitaal   

 

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de vergaderdata voor 2022.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

BESLOTEN ZITTING
B-punten
District Deurne
secretariaat
7 2021_DRDE_00141 Goedgekeurde bestelbonnen 2021 - Periode januari 2021 tot augustus 

2021 - Kennisneming

Motivering

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

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

burgemeester en schepenen - districtscolleges - Goedkeuring

Aanleiding en context
Het collegebesluit van 12 mei 2017 legt de bevoegdheden van het districtscollege vast (jaarnummer 4463).
Op 10 december 2018 (jaarnummer 456) werd een nieuw delegatiebesluit budgethouderschap aan de 
districtssecretaris goedgekeurd. 
Datzelfde besluit bepaalt dat het districtscollege maximaal en gestructureerd wordt geïnformeerd.

Juridische grond
Volgens artikel 159, §1 van het Gemeentedecreet komt het budgethouderschap toe aan het college van 
burgemeester en schepenen, behoudens de uitzonderingen die bepaald zijn door of krachtens het 
Gemeentedecreet. Het college is dus de hoofdbudgethouder.

Het artikel 159 (§2, §3, §4) van het Gemeentedecreet bevat vervolgens een aantal mogelijkheden waaronder het 
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college het budgethouderschap kan delegeren.

Volgens artikel 160 §1 van het Gemeentedecreet gaat de budgethouder de verbintenissen aan overeenkomstig 
het hem toevertrouwde budget. Hij voert, in voorkomend geval binnen de perken van de delegatie, de procedure 
voor opdrachten van aanneming van werken, leveringen of diensten en wijst de opdracht toe en keurt de te 
betalen bedragen goed overeenkomstig het aan hem toevertrouwde budget.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 143 van het Decreet Lokaal Bestuur: de bepalingen betreffende de planning en het financieel beheer van 
de gemeenten zijn van toepassing op de planning en het financieel beheer van de districten met dien verstande 
dat:
De bepalingen van titel 4 zijn van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 
en 264, tweede lid, en 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";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toepassing van de bepalingen van het eerste en 
het tweede lid op de districten.

Regelgeving: openbaarheid
Dit besluit is niet ter inzage ingevolge:

Artikel II.34 - 2° van het bestuursdecreet: een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor 
zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Argumentatie
Om het districtscollege, maar ook de districtsraad, een transparant beeld te geven van alle bestelbonnen die 
werden goedgekeurd, wordt voor 2021 een lijst ter kennisgeving voorgelegd van alle bestelbonnen die in 2021 
werden goedgekeurd in de periode januari 2021 tot augustus 2021 op het districtsbudget. Het betreft 
bestelbonnen die zowel door het college als onder gedelegeerd budgethouderschap (administratief) werden 
goedgekeurd.  
De rapportering over de bonnen die in de periode september 2021 tot december 2021 werden goedgekeurd zal 
gebeuren in de districtsraad van februari 2022.

Financiële gevolgen
Nee

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

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

 2DEU010402 - Financiën
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Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de bestelbonnen die in de periode januari 2021 tot augustus 2021 werden 
goedgekeurd op het budget van het district Deurne.

Artikel 2
Dit besluit is niet ter inzage.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Rapportering_raad_bonnen_GDK_tot_31082021.pdf

INITIATIEFRECHT
Interpellaties - Moties - Resoluties

8 2021_MOT_00066 Voorstel tot motie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, 
Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: ontharding

Antwoord
De districtsraad Deurne keurt met 5 stemmen voor, 17 stemmen tegen en 5 onthoudingen het volgende besluit 
af.
Voor: Benjamin Weyts, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx. 
Tegen: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, 
Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert Stephens, 
Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Manal Toumi, Kristof Vissers.
Onthoudingen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens.

Indiener(s)
Guy Dirckx; Karin Slootmans; Sandra Wintershoven; Jan Van Wesembeeck

Gericht aan
Freddy Lorent

Tijdstip van indienen
10 oktober 2021 22:24

Toelichting
Vorige maand kregen we op de raadscommissie een uiteenzetting over ontharding op privé-domein. Het is aan 
de overheid, ook het district, om voorbeelden te stellen. Zo zal het voetpad op de Schotensesteenweg tussen de 
Bridge Club en het Muggepad niet meer verhard heraangelegd worden. Er zijn echter nog veel andere 
mogelijkheden voor ons district om te ontharden. Zo is er het voetpad op de Koningsarendlaan en de Haviklaan 
maar zeker door alle districtsraadsleden gekend, is er het voetpad op de UNO-laan aan de overzijde van de 
ingang van het protocollaire gedeelte van het districtshuis. Dit voetpad wordt nooit door voetgangers gebruikt. 
De meeste voetgangers maken gebruik van het mooie nieuwe voetpad aan de kant van het districtshuis. Daarom 
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stellen we voor om dit niet gebruikte voetpad te ontharden. Het districtscollege kan zoeken naar andere plekken/ 
voetpaden om te ontharden. 

Beslissing:

Artikel 1. De districtsraad beslist om het voetpad op de UNO-laan aan de overzijde van het protocollaire 
gedeelte van het districtshuis te ontharden. 

Artikel 2. De districtsraad vraagt aan het districtscollege om te onderzoeken welke openbare plaatsen / wegen / 
voetpaden in Deurne kunnen onthard worden. Deze lijst kan besproken worden op een raadscommissie. 

Artikel 3. Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

15 2021_MOT_00072 Voorstel tot motie van raadsleden Mathijs Post, Arbër Halili, Skrolan 
Hugens, Giuliana Chirinos Saavedra, Steven Van Bockstal: ontharding

Antwoord
De districtsraad Deurne keurt met 8 stemmen voor en 19 stemmen tegen Artikel 4 af.
Voor: Benjamin Weyts, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan 
Hugens, Manal Toumi, Kristof Vissers.
Tegen: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, 
Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert Stephens, 
Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Jan Van Wesembeeck, Sandra 
Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx.

De districtsraad Deurne keurt met 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen het volgende besluit af.
Voor: Benjamin Weyts, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan 
Hugens, Manal Toumi, Kristof Vissers, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy 
Dirckx. 
Tegen: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, 
Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert Stephens, 
Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, 

Indiener(s)
Mathijs Post; Arbër Halili; Skrolan Hugens; Giuliana Chirinos Saavedra; Steven Van Bockstal

Gericht aan
Freddy Lorent

Tijdstip van indienen
16 oktober 2021 22:17

Toelichting
Een van de doelstellingen van de Vlaamse overheid is ‘ontharden’. In het beleidsplan ruimte Vlaanderen staat 
dat we tegen 2050 20% van de verharding in de openruimtebestemmingen onthard moet worden t.o.v 2016. In 
totaal moet Vlaanderen tegen 2050 evenveel verharding opbreken als de oppervlakte van 6 maal Deurne. Dus 
dat is wel wat.
Hoe staat het hier in Deurne? De verhardingsgraad in Deurne is momenteel 41,4%. Dat is 3% méér dan in 2016. 
De ambitie van het ambitieus Deurne mag dus wel omhoog.
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Ontharding van het publieke domein is één van de belangrijkste bijdragen die we binnen de 
districtsbevoegdheden kunnen leveren aan een klimaatrobuust en toekomstgericht district. Tegelijk werd het 
opgenomen in de lokale programma’s van nagenoeg alle partijen. 
Het wachten op het opstellen en uitrollen van plannen hoeft de actiebereidheid van district niet in de weg te 
staan. Sterker nog, het district moet hierin het voortouw nemen en een voorbeeldfunctie stellen die ook 
bewoners en bedrijven kan inspireren. In juni j.l. heeft het district Deurne een extra toelage ontvangen van de 
Stad van €291.000 voor vergroeningsprojecten. Het zou mooi zijn als we hiermee optimaal onze ambities voor 
ontharding in de verf kunnen zetten.
Met de unanieme goedkeuring van enkele op korte termijn realiseerbare of in te voeren concrete maatregelen 
rond ontharding (‘quick wins’) kunnen we als districtsraad een belangrijk partijoverschrijdend signaal geven en 
tegemoet komen aan de terechte bezorgdheden van vele Deurnenaars. Om een ambitieus signaal te geven, 
stellen we voor om de parking van het districtshuis deels of in zijn geheel te ontharden en te vergroenen.

Besluit:
Artikel 1.
De districtsraad beslist de parking van het districtshuis deels of geheel heraan te leggen als een 
waterdoorlatende, vergroende en gedeelde parking volgens de regels van de kunst.

Artikel 2.
De districtsraad stelt vast dat verschillende sterk verzegelde wijken in Deurne door de dichte bebouwing en 
smalle straten onvoldoende potentieel in het openbare domein hebben om op korte termijn te ontharden en te 
vergroenen, terwijl net daar de noden het hoogst zijn. De districtsraad vraagt daarom het districtscollege op 
korte termijn een proefproject uit te rollen in de wijken Ten Eekhove, Kronenburg, Conforta, en Bosuil-
Kerkeveld, die de ontharding van voortuintjes stimuleert en faciliteert.

Artikel 3.
De districtsraad legt zich het doel op om 20% te ontharden t.o.v. 2016. Voor de monitoring wordt een verfijnd 
evaluatiemodel opgezet om te zorgen dat we effectief ontharden.

Artikel 4.
De districtsraad Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen om snel werk te maken van een 
(netto) verhardingsstop, met een compensatieregeling voor verharders die zelf niet voor een equivalente 
oppervlakte ontharding (op eigen terrein of elders in de stad) kunnen zorgen. Met deze compensatieregeling kan 
de stad zelf onthardingsmaatregelen op het openbaar domein realiseren of derden faciliteren om dat op privaat 
terrein te doen.

Artikel 5.
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

9 2021_IP_00224 Interpellatie van raadslid Mathijs Post: Hek hondenloopzone Drakenhof
Indiener(s)
Mathijs Post

Gericht aan
Frank Vercammen

Tijdstip van indienen
28 september 2021 23:19

Toelichting
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Op de districtsraad van 16 september 2019 interpelleerde ik de schepen van Groen en Dierenwelzijn in het kader 
van een draadafsluiting rond de hondenloopzone op het volkstuintjescomplex Drakenhof.
De conclusie die we toen samen trokken, was dat het verhoogde hekwerk van ruim €10.000 niet nodig was. Het 
aangekochte hek zou op een andere locatie geplaatst worden.
Inmiddels is er toch een hek geplaatst aan deze hondenloopzone: een kastanjehouten hekwerk aan de 
binnenzijde van de bestaande heg.
De situatie doet zich inmiddels voor dat de heg de hoogte van het hek heeft gehaald en begint het hek ook 'in te 
sluiten'; van het hek zal binnen de kortste keren weinig te zien zijn, aangezien snoeien langs zo'n hek niet 
gemakkelijk is.

Daarom de vraag aan de schepen:
 Waarom is dit hek er geplaatst?
 Is dit vast of tijdelijk?
 Wat kostte dat?
 Wat is de mening van de groendienst in het kader van het onderhoud van de heg en het hekwerk?
 En nu we toch over hondenloopzones spreken: komt deze locatie in aanmerking voor 'speeltoestellen' 

voor honden, waar het bestuursakkoord voor pleit?

Koppeling aan voorgaand besluit/initiatiefrecht
 2019_IP_00205 - Interpellatie van raadslid Mathijs Post: Hondenloopzone Mortselsesteenweg

21 oktober 2021 20:55 - Guy Dirckx, districtsraadslid verlaat de zitting
21 oktober 2021 20:59 - Guy Dirckx, districtsraadslid betreedt de zitting
21 oktober 2021 21:01 - Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid verlaat de zitting

10 2021_IP_00228 Interpellatie van raadslid Mathijs Post: Vernieuwing speelterrein 
Boekenbergpark

Indiener(s)
Mathijs Post

Gericht aan
Elke Brydenbach

Tijdstip van indienen
7 oktober 2021 16:01

Toelichting
Beste schepen,

Het speelterrein in het Boekenbergpark staat ingeschreven in de begroting voor 2023. Dat komt geen moment te 
laat.
Het verval van de speeltuin is ingezet. Met regelmaat moeten planken vervangen worden en steken doorgeroeste 
schroeven uit. Sommige planken geven iets te ‘speels’ mee.

Een snelle vernieuwing heeft daarom voor ons een hoge prioriteit en mag niet tot eind 2023 duren.
Het vernieuwingsproces van een speelterrein neemt enige tijd in beslag, daarom verneem ik graag de stand van 
zaken van dit dossier.

- welke stappen zijn al gezet in het vernieuwingsproces?
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- wanneer start het participatietraject?
- hoe wordt dit een inclusieve speeltuin, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking?
- wordt de speeltuin in fases vernieuwd of in één keer?
- hoe wordt de monitoring op het onderhoud en veiligheid tot aan de vernieuwing georganiseerd, zodat 
ongevallen voorkomen worden?

21 oktober 2021 21:03 - Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid verlaat de zitting
21 oktober 2021 21:04 - Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid betreedt de zitting
21 oktober 2021 21:05 - Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid betreedt de zitting
21 oktober 2021 21:12 - Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid verlaat de zitting
21 oktober 2021 21:13 - Maarten Goetstouwers, districtsraadslid verlaat de zitting
21 oktober 2021 21:14 - Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid betreedt de zitting
21 oktober 2021 21:15 - Maarten Goetstouwers, districtsraadslid betreedt de zitting
21 oktober 2021 21:17 - Arbër Halili, districtsraadslid verlaat de zitting

11 2021_IP_00233 Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra 
Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: e-step

Indiener(s)
Guy Dirckx; Karin Slootmans; Sandra Wintershoven; Jan Van Wesembeeck

Gericht aan
Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
10 oktober 2021 21:04

Toelichting
Op vrijdagavond 8 oktober jl. had er op het kruispunt met de Kreglingerstraat en de Leeuwlantstraat een 
ongeval plaats tussen een e-step en een auto. De step werd bestuurd door een jongen van 10 jaar. Hij kwam 
onder de auto terecht. De jongen werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist 
legde een negatieve alcohol- en drugstest af. 

We zien de afgelopen maanden het gebruik van de e-step toenemen. Wie stapvoets rijdt met een step wordt 
beschouwd als een voetganger d.w.z. men dient het voetpad te gebruiken en over te steken op het zebrapad.. 
Wie sneller dan stapvoets rijdt wordt beschouwd als een fietser d.w.z. men dient gebruik te maken van het 
fietspad of de rijbaan. De wegsignalisatie voor fietsers dient gevolgd te worden. Om een e-step te gebruiken heb 
je geen rijbewijs nodig. De wegcode voorziet geen minimumleeftijd voor het rijden met een step. Het is wel 
verplicht om tussen zonsondergang en -opgang een wit of geel licht aan de voorkant en een rood achterlicht te 
dragen. Dit kan op de kleding, rugzak of helm bevestigd worden.

Vragen:

Is het het kruispunt waar het ongeval plaatshad een zwart punt? Zo ja, gaat het districtscollege dan maatregelen 
nemen? Zo neen, zijn er andere punten in Deurne waar het gebruik van de e-step een probleem is? 

Zijn er bij het district/districtscollege klachten binnengekomen over het gebruik van de e-step? Zo ja, de welke, 
hoeveel?

Heeft het districtscollege weet van nog ongevallen met e-steps in ons district. Zo ja, waar?
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Gaat het districtscollege het gebruik van de e-step aankaarten op het overleg met de schepen van mobiliteit? Zo 
ja, wat is dan het standpunt van het districtscollege?

Kan het gebruik van de e-step in een raadscommissie besproken worden? Eventueel in de aanwezigheid van de 
verkeerspolitie?

  

21 oktober 2021 21:19 - Arbër Halili, districtsraadslid betreedt de zitting
21 oktober 2021 21:29 - Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid verlaat de zitting
21 oktober 2021 21:31 - Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid betreedt de zitting

12 2021_IP_00232 Interpellatie van raadslid Guy Dirckx: knip in de Haviklaan  en de 
Koningsarendlaan

Indiener(s)
Guy Dirckx

Gericht aan
Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
10 oktober 2021 12:45

Toelichting
Op het wijkfeest van 35 jaar wijkgroep Ertbrugge kondigde de districtsburgemeester aan dat de Haviklaan en de 
Koningsarendlaan zouden geknipt of afgesloten worden. Er zou nl. veel sluipverkeer in de wijk Zwarte Arend 
zijn. Demonstratief gingen de districtsburgemeester en de burgemeester van Wijnegem dan de Boze Dreef 
afsluiten. 

Vragen:

Vanaf wanneer gaat de Haviklaan/Koningsarendlaan geknipt worden? Waar is dit besproken/beslist?

Zijn er tellingen van het zogenaamde sluipverkeer in de wijk Zwarte Arend gebeurd? Zo ja, kunnen deze dan 
aan de districtsraadsleden bezorgd worden?

Is dit besproken met de buurtbewoners? Hebben zij inspraak gehad? Gaat het districtscollege nog inspraak 
organiseren? 

Heeft men alternatieven onderzocht zoals bijv. de straten enkel knippen op bepaalde tijdstippen (de periode dat 
er een file staat op de August Van de Wielelei)?

Vanaf wanneer weet het districtscollege dat de Boze Dreef wordt afgesloten? Hoe en door wie werd het 
districtscollege ingelicht over deze afsluiting? Zijn de bewoners van de wijk Zwarte Arend ingelicht geweest 
over de afsluiting van de Boze Dreef en zo ja, door wie en wanneer?

13 2021_IP_00231 Interpellatie van raadslid Jan Van Wesembeeck: presentatie 
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verkeersveiligheidsaudit
Indiener(s)
Jan Van Wesembeeck

Gericht aan
Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen
10 oktober 2021 11:37

Toelichting
Op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Sam Van Rooy inzake de toelichting van de 
verkeersveilgheidsaudits antwoordde de burgemeester dat de districtscolleges jaarlijks een rapport en een 
presentatie van de lokale verkeersaudit ontvangen. Die audit is een openbaar document dat ook aan de 
raadsleden bezorgd kan worden. Er is een uitvoerig coördinerend bovenlokaal overleg waarop de betrokken 
districtsmedewerker en -schepen zijn op uitgenodigd. Volgens de burgemeester zou indien de personen die de 
presentaties van de verkeersveiligheidaudits deze nog eens aan de districtsraden zouden moeten geven zij beter 
maximaal ingezet worden om met concrete verkeersveiligheidsdossiers aan de slag te gaan. 

Deze meerderheid krijgt via het districtscollege een heleboel informatie. Informatie die officieel is en die niet 
gedeeld wordt met de oppositie. Om vervelende vragen te vermijden in de districtsraad?

Vragen:

Waarom kan er niet 1 keer per jaar en enkel in een raadscommissie dus aan de districtsraad (meerderheid en 
oppositie) een presentatie gegeven worden van de verkeersveiligheidsaudit?

Waarom wordt zo’n belangrijk document niet spontaan aangeboden aan de districtsraadsleden? Het maakt geen 
deel uit van de documenten/beslissingen  van het districtscollege dus de districtsraad heeft daar geen controle 
op.

Waarom deelt deze meerderheid niet spontaan de gegevens die ze binnenkrijgt uit allerlei bronnen? Moeten de 
districtsraadsleden dan echt over alles en nog wat inzage vragen?
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Toelichting
Beste schepen,
Al lange tijd is de verkeersonveilige situatie in de buurten Drakenhof, Unitas-Boekenberg, Eksterlaar, etc. een 
doorn in het oog van vele bewoners. Dat is al lang voor de verkeersfilter die Borsbeek moedig installeerde.
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Toch was die filter aanleiding om naar een oplossing te kijken. De resultaten van een bevraging door uw partij 
in de Mortselsesteenweg geeft u draagvlak om een enkelrichtingstraat in deze straat te onderzoeken.
Wij zijn niet verrast door deze uitkomst. En u allerminst. Reeds was in de bijzondere deelcommissie in juni al 
overeengekomen dat een verkeersstudie zinvol was en ook ruimer bekeken moest worden dan enkel de 
Mortselsesteenweg en Unitaswijk. In uw eigen visie moest dat zelfs een plan worden tot aan Dé Herentalsebaan. 
Het heeft anders geen enkele zin en is enkel het verschuiven van het probleem (waarvan uw partij Borsbeek 
beticht).
Er was toen nog meer consensus:
- verkeer dat niet in de wijken moet zijn, moet maximaal geweerd worden
- een communicatie vanuit het district zou kort na de zomer naar de wijk gestuurd worden, in afwachting van het 
besluit van de Gemeente Borsbeek.

Daarom enkele vragen:
 Mag ik ervan uitgaan dat er een verkeersstudie zal komen voor een verkeerscirculatieplan die een 

antwoord biedt voor alle straten tussen Drakenhoflaan en Dé Herentalsebaan? Zo niet, wat houdt u 
tegen?

 Snelheidsovertredingen zijn voornaamste punt van overlast. Worden trajectcontroles via ANPR-
camera's meegenomen als optie?

 Wat is de timing van deze studie?
 Wanneer gaat er gecommuniceerd worden vanuit het district naar de bredere wijk?
 Waarom heeft uw partij hier solo-slim gespeeld en is dit niet vanuit het college georganiseerd?

21 oktober 2021 21:58 - De voorzitter sluit de zitting


