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Aanwezigen 

 

 

 

De Coördinator Ludo Torfs verwelkomt de aanwezigen en stelt de nieuwe Voorzitter  

Guido De Beuckelaer voor. Guido zal vanaf nu de vergadering leiden. 

 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG dd.29oktober 2019; INKOMENDE STUKKEN 

 - vorig verslag: goedgekeurd  

 - inkomende stukken: geen 

  

2. ADVIES GEVRAAGD DOOR HET COLLEGE OVER DE LAKBORSLEI 

 Door de aanwezige leden worden enkele voorstellen aangebracht. 

 - het aanbrengen van doorgetrokken fiets- voetpaden( verkeersplateau) 

 -beter gezichtsveld creëren voor het aankomen van tram 5 komende uit de 

  De Berlaimontstraat en de Gryspeerstraat. 

 -werken in fase te laten uitvoeren 

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

Datum en uur 

vergadering: 
14 januari 2020 –14.00uur 

Plaats vergadering: Districtshuis Deurne (zaal Bosuil) 

Volgnummer:  

Datum volgende 

vergadering: 
21 april 2020 om 09.00 uur 

 
 
Verslag vorige 

vergadering: 
 Goedgekeurd 

  

  
 

Naam Sigel Naam Sigel 

Aanwezig 

De Beuckelaer Guido Voorzitter Vanhoof Els SR 

Deurau Robert SR   

D’Hulst Pierre SR    

Freddy Paeschuyzen SR Tjerk Sekeris Districtsburgemeester 

Torfs Ludo Coördinator SR Steef Dockx Voorzitter Seniorenraad 

Julien Daniëls SR   

Verontschuldigd 

Frank Vercammen Districtsschepen Wyn Diana SR 

Freddy Lorent Districtsschepen Ketels Simone SR 

Van Poele Suzanne Secretaris   
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 De markt u op de Lakborslei, verhuist na de werken definitief naar de 

Frank Craeyckxlaan. 

Er zal een buurtonderzoek worden uitgevoerd. 

 

  
3. ADVIES GEVRAAGD DOOR HET COLLEGE OVER DE RUIMTEVAARTLAAN 

 

 Deze project definitie wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering. 
 

4. SPEED PEDELECS(Robert Vanzieleghem) 

 De Voorzitter zal aan VIAS een brief zenden met de vraag om via Kijk- uit meer 

aandacht te besteden aan verkeerswetgeving met Speed-pedelecs en met de fietsen in het 

algemeen. 

 

5. BOEKENBERPARK(Lili Claes) 
 De Waterpompen worden automatisch geregeld, dat bij een te laag water ze uitvallen om 

schade aan de pompen te voorkomen.( ze zijn op dit ogenblik terug in bedrijf) 

De Burgemeester zal de vraag stellen aan de groendienst m.b.t. de waterplanten. Het antwoord 

zal later volgen. 

 

6.DORDRECHTLAAN(Pascal Rosseels) 

 

Bij de uitvoering van het Masterplan zullen alle wegen, rondom de Arena, worden 

gesupprimeerd en zodanig worden heraangelegd, dat zij sluipverkeer zullen voorkomen en een 

betere doorstroming bevorderen. 

 

7.JAN WELTERSLAAN(Els Vanhoof) 

  

 Het antwoord werd in een mail aan haar verzonden en zal bij het verslag worden 

bijgevoegd. 

 

8.BISSCHOPPENHOFLAAN( Els Vanhoof) 

 

De Coördinator zal hiervoor een brief zenden aan AWW. 

 

9.AFVAL ACHTER SERVICEFLATS(Mia Van Torhaut via Els Vanhoof) 

 

Er wordt aan Els aangeraden eerst de verantwoordelijke van WZC Kerkeveld, Philip Livens, 

hierover te contacteren. Komt er geen bevredigend antwoord kunnen wij dit later terug opnemen. 

 

10.WANDELINGEN WZC DE PELIKAAN(Julien Daniels) 

 

De Voorzitter maakt Julien er Attent op dat zijn vraag dient te worden gesteld aan de 

verantwoordelijke voor het WZC. De vraag betrof het verkrijgen van de wettelijke uitrusting 

voor het begeleiden van de wendelingen; 
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11.STAND VAN ZAKEN GULDENPADEN(onder leiding van de Coördinator) 

 

Er wordt besloten dat dit door de commissie onder leiding van Guido verder zal worden 

opgevolgd. Op de eerst volgende vergadering in april zal dit worden uitgewerkt. Vraag om alle 

ideeën en opmerking ten laatste voor eind maart door te mailen aan Guido de Voorzitter van de 

Commissie. 

 

12 VARIA 

 

Pierre D’Hulst: Kan je de plaats van de parkeer automaten terug vinden op de website 

  Hieronder vind je de link er naartoe. 

 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/meer/slimme-kaart?layers=22 

 

Het gebrek aan het voetpad ter hoogte van de Lidl op de Frank Craeybeckxlaan best melden via 

meldingen op de website van de Stad of tf.nr. 03 22 11 333 

zie bevoegde link: 

 

 https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/melden 

 

Aan de boekerij op de Frank Craeybeckxlaan staat een fundering voor een betaalautomaat die 

daar moet komen, die staat nu verder nog opgesteld. Wat indien iemand hierdoor een ongeval of 

een lichamelijke schade bij oploopt. Antw. Stad blijft hiervoor verantwoordelijk; 

 

Julien Daniels: Op de Confortalei aan het chinees restaurant zou het verwarrend zijn op te 

parkeren. Hier moet men een schijf plaatsen en in de zijstraten waar het betalend parkeren van 

kracht is, kan men op zon en feestdagen vrij parkeren. 

Antw. Het regime kan niet worden aangepast, doordat die terug overlast zou veroorzaken op 

parkeerbeleid bij een evenement in het Sportpaleis. 

 

Freddy Paeschuyzen: Komen er mobi-punten te Deurne. Antw. Ja, maar er dient nog over 

worden nagedacht hoeveel en waar te plaatsen; 

Op de vraag om het fietssas op de Ter Heydenlaan ter hoogte van de Du Montstraat veiliger te 

maken, is het antwoord in 2022 wordt de Ter Heydelaan en de Du Montstraat heraangelegd. 

Is er een mogelijkheid om op het kruispunt Turnhoustebaan –Hoofdvunderlei een contactstrook 

voor fietsers aan te leggen zodat bij het overrijden een duidelijke licht signalisatie voor de fietser 

ontstaat. Vraag te stellen aan AWW. 

 

Els Vanhoof: Bij het parkeren aan een automaat die niet werkt, wat zegt de wetgeving hierover. 

Bij niet werken van een betaalautomaat, mag je een parkeerschijf plaatsen. 

De Merksemsesteenweg wordt heraangelegd naar een doodlopende straat, dit was een antwoord 

op haar vraag of je als fietser uit deze straat komend mag afslaan. 

 

Ludo Torfs: Op zijn vraag wanneer de betaalautomaten worden geplaatst, in de wijk Zwarte 

Arend, is het antwoord van de Burgemeester, er wordt nog gezocht naar een aannemer en zodra 

die een contract heeft zullen de automaten worden geplaatst. 

 

Verslaggever: Ludo Torfs 

 

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/meer/slimme-kaart?layers=22
https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/melden
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Volgende vergadering: 21 april om 9.00uur 

 

Acties Streefdatum Wie Naar wie? OK 

Brief Vias ASAP Guido de Beuckelaer Vias  

Brief AWW ASAP Ludo Torfs AWW  

 


