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1 2013_DRBO_00057 Districtsraad 27 mei 2013 - Aanwezigheidslijst - Kennisneming

2 2013_DRBO_00055 Districtsraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring

B-punten
district Borgerhout
openbaar domein

3 2013_DRBO_00058 Aanpassing verkeersreglement - District Borgerhout. Bijlstraat. Advies
- Goedkeuring

4 2013_DRBO_00059 Aanpassing verkeersreglement - District Borgerhout. Goedendagstraat.
Advies - Goedkeuring

5 2013_DRBO_00060 Aanpassing verkeersreglement - District Borgerhout en Berchem. René
Bosiersstraat. Advies - Goedkeuring

6 2013_DRBO_00061 Aanpassing verkeersreglement - District Borgerhout. Borsbeekstraat.
Advies - Goedkeuring

secretariaat

7 2013_DRBO_00054 Aanvragen verenigingstoelagen 2013 - Laattijdige aanvragen -
Goedkeuring

8 2013_DRBO_00056 Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

9 2013_DRBO_00062 Bestellingen - Aangemaakte bestelbons op investeringsbudget -
Kennisneming

INITIATIEFRECHT

Voorstellen van advies - voorstellen tot beslissing

10 2013_VVB_00007 Voorstel tot beslissing van raadslid Alain Herremans: Adviesraad lokaal
ondernemen en middenstand
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Interpellaties - Moties - Resoluties

2013_IP_00185 Interpellatie van raadslid Aotman El Gazuani: Winterschade aan het wegdek

2013_IP_00179 Interpellatie van raadslid Els Delanoeije: Kunst op straat

2013_IP_00180 Interpellatie van raadslid Els Delanoeije: uitbreiding schoolcapaciteit Borgerhout

2013_IP_00186 Interpellatie van raadslid Sadïa Choukri: Borgerhout fietst! De stroeve coördinatie
tussen organisatie en enkele fietsers

2013_IP_00187 Interpellatie van raadslid Patrick Van den Abbeele: Waar gaat het naar toe met
Borgerhout?

2013_IP_00184 Interpellatie van raadslid Sofie Sas: Wijkoverleg bestuursakkoord

Mondelinge vragen

2013_MV_00131 Mondelinge vraag van raadslid Nadia Bachgada: Verkeersveiligheid in
Borgerhout

2013_MV_00151 Mondelinge vraag van raadslid Hendrik Roelandt: Renovatieproject
Wijnegemstraat en Kwekerijstraat

2013_MV_00146 Mondelinge vraag van raadslid Hans Gooris: Leefbaarheid in de Tuinwijk
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OPENBARE ZITTING

A-punten
district Borgerhout
secretariaat

1 2013_DRBO_00057 Districtsraad 27 mei 2013 - Aanwezigheidslijst -
Kennisneming

Auteur
Leen Van Giel

Motivering

Aanleiding en context
Het districtscollege keurde in zitting van 8 januari 2013 (jaarnummer 2013_DCBO_00008) de
vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor 2013 goed.
De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en
ten minste tienmaal per jaar.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 52 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) bepaalt dat de
raadsleden de aanwezigheidslijst ondertekenen vooraleer aan de vergadering deel te nemen.
Na de zitting wordt deze lijst door de voorzitter van de raad en door de secretaris getekend ter
bevestiging van de aanwezigheid van de raadsleden.

Argumentatie
Bij aanvang van de vergadering worden de aanwezigheden vastgesteld. Hiervoor ondertekent elk
raadslid de aanwezigheidslijst.
Na de zitting wordt deze lijst door de voorzitter van de raad en door de secretaris getekend ter
bevestiging van de aanwezigheid van de raadsleden.
Aan de hand van de aanwezigheidslijst worden de zitpenningen uitbetaald. De presentiegelden voor
de districtsraadsleden bedragen 75,26 euro per districtsraads- en commissiezitting. De
districtsschepenen krijgen geen presentiegeld. De voorzitter van de districtsraad krijgt dubbel
presentiegeld voor de raadszitting, zoals goedgekeurd in de districtsraad van 26 november 2007
(jaarnummer 1426).

Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de aanwezigen zoals vastgesteld door de voorzitter en de
secretaris.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

2 2013_DRBO_00055 Districtsraad - Notulen vorige vergadering -
Goedkeuring

Auteur
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1.  
2.  
3.  

Leen Van Giel

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 29 april 2013.

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.

De administratie maakte een samenvatting van de raadscommissie(s). Deze wordt ter kennisneming
voorgelegd aan de districtsraad.

Besluit

Artikel 1
De districtsraad keurt de notulen van 29 april 2013 goed.

Artikel 2
De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 22 april 2013.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Notulen_29_april.pdf
Bijlage bij dit besluit: Verslag_29_april.pdf
Bijlage bij dit besluit: RC20130422.pdf

B-punten
district Borgerhout
openbaar domein

3 2013_DRBO_00058 Aanpassing verkeersreglement - District
Borgerhout. Bijlstraat. Advies - Goedkeuring

Auteur
Ellen De Schutter

Motivering

Aanleiding en context
De Bijlstraat:
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Is een te reglementeren openbare weg behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat werd op 23
maart 2009 (jaarnummer 558) door de gemeenteraad goedgekeurd;
maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als nummer 11, “Borgerhout Intra-muros
Noord”.

Naar aanleiding van de heraanleg van het Terloplein wijzigt de verplichte rijrichting in de Bijlstraat
met verplichte rijrichting naar de Guldensporenstraat.

Juridische grond
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en
de plaatsing van de verkeerstekens.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 130bis van De Nieuwe Gemeentewet (laatste aanpassing : decreet van 1 februari 2008) dat
bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.

De gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002
(jaarnummer 2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake
lokaal verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt, dient de beslissing
uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Argumentatie
Voor de Bijlstraat bestaat er een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het
wegverkeer, dat echter niet langer voldoet aan de actuele verkeerssituatie.

Een nieuw aanvullend verkeersreglement wordt opgemaakt omdat de rijrichting werd aangepast met
verplichte rijrichting naar de Guldensporenstraat.

Deze wijzigen heeft geen invloed op de parkeerbalans.

Adviezen

Advies van 28 maart 2013 van de lokale verkeerspolitie.
Advies: Gunstig

Advies van 13 maart 2013 van het parkeerbedrijf.
Advies: Gunstig

Besluit

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het volgend ontwerp van een aanvullend reglement met
betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Bijlstraat in het district Borgerhout, ter
vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 23 maart
2009 (jaarnummer 558):

Artikel 1: Het eenrichtingverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd met verplichte
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1.  
2.  

rijrichting naar de Guldensporenstraat.

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 de nummers 19/21 (een plaats).

Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aagebracht. 

Artikel 3: Parkeervakken worden gemarkeerd door witte markeringen op de voorbehouden plaatsen
voor voertuigen, gebruikt door personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek
aangebracht.

 Artikel 4: Een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan ter hoogte van de Kortrijkstraat.

Artikel 5: de bestaande verkeerssignalisatie blijft van kracht tot de bekendmaking van onderhavig
reglement.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G2009-000558.pdf
Bijlage bij dit besluit: Bijlstraat NiT.pdf

6 / 52
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be



G2009-000558.pdf             
 
 

            Gemeenteraad                                                          beraadslaging/proces verbaal 
                                                                                                                                                                                                        Kopie   
 
Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter; 
de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc Van  
Peel, Luc Bungeneers, Guy Lauwers, mevrouw Monica De Coninck, schepenen; 
de heer Staf Neel, mevrouw Hilda Vienne, de heren Johan Van Brusselen, Bob Hulstaert, Filip Dewinter, mevrouw  
Nahima Lanjri, de heer Jan Penris, mevrouwen Tanja Smit, Ann Coolsaet, de heren Hugo Verhelst, Erwin Pairon, 
Claude Marinower, Gerolf Annemans, mevrouwen Kathleen Van Brempt, Freya Piryns, Caroline Drieghe, de heren 
Youssef Slassi, Wim Wienen, mevrouw Suzette Verhoeven, de heren George Ver Eecke, Ergün Top, Staf Wouters, 
mevrouw Chris Calluy, de heer Hugo Coveliers, mevrouwen Anke Van dermeersch, Fauzaya Talhaoui, Maya Detiège, 
de heren Karim Bachar, Bart De Wever, mevrouw Güler Turan, de heer Jurgen Verstrepen, mevrouw Annick De 
Ridder, de heren Bruno Valkeniers, Sener Ugurlu, mevrouwen Fatma Akbas, Greet van Gool, de heer Bart Martens, 
mevrouw Eva Mangelschots, de heer Frank Hosteaux, mevrouw Suzy Lismont-Cools, de heer Toon Wassenberg, 
mevrouw Peggy Pooters, de heer Jo Vermeulen, mevrouw Eva Wuyts, de heren Seppe De Blust, Wim Van Osselaer, 
raadsleden; 
de heer Roel Verhaert, stadssecretaris. 

 
Openbare zitting van 23 maart 2009 

 
Iedereen aanwezig behalve mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid. 

gemeenteraadsbesluit: 558  van maandag 23 maart 2009 
  Pagina  1 van 3 
 

 
Stadsontwikkeling A-Punt

70  District Borgerhout. Bijlstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. 
Goedkeuring.  (Jaarnummer  558) 

 
Agendapunt, college, gewone zitting, 24/01/2001, jaarnummer 226 
 
Auteur: Jan Schaeken 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 20 februari 2006 (jaarnummer 398) keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement met 
betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Bijlstraat in het district Borgerhout, goed. 
 
Op 8 oktober 2008 ontving het gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) van de 
bewoners van het nummer 20 de vraag om een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen 
gebruikt door personen met een handicap in te richten in de nabijheid van hun woonplaats. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van  20 februari 2009 (jaarnummer 
2039) beslist om een vervangend aanvullend reglement voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Feiten en context 

De te reglementeren openbare weg behoort tot het beheer van de stad. 
 
Deze straat is opgenomen in de reglementering op het parkeren met beperkte parkeertijd binnen de 
Singel, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2008 (jaarnummer 1347). 
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                                                                                                                                                                                                        Kopie  
 
 
 
 
 

gemeenteraadsbesluit: 558  van maandag 23 maart 2009 
  Pagina  2 van 3 
 

Juridische grond 

Er dient rekening gehouden te worden met: 
 
1 de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
2 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de 

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

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
4 het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 

de plaatsing van de verkeerstekens; 
5 volgens artikels 42§3 en 43§2 van het gemeentedecreet is enkel de gemeenteraad bevoegd voor 

het vaststellen van de gemeentelijke reglementen; 
6 de gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002 

(jaarnummer 2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake 
lokaal verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt dient de beslissing 
uitdrukkelijk gemotiveerd te worden; 

7 de ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 

8 het collegebesluit van 9 december 2001 (jaarnummer 13659) die de richtlijnen vastlegde 
waaraan de aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een handicap moet voldoen.  

Advies 

Op 16 december 2008 gaf de verkeerspolitie vanuit veiligheidsoogpunt, gunstig advies. 
De districtsraad van Borgerhout gaf op 26 januari 2009 (jaarnummer 103) gunstig advies. 

Argumentatie 

Een plaatsbezoek heeft uitgewezen dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden om in de 
nabijheid van hun woonplaats een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door 
personen met een handicap, in te richten. Het gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf Antwerpen 
(GAPA) stelt daarom voor om een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap in te richten langs de oneven zijde ter hoogte van de nummers 19-21. 
 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd. 
 
Het bedrijf stadsontwikkeling/beleid/mobiliteit en verkeer sluit zich bij dit voorstel aan. 
 
Overeenkomstig het collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) werd na het gunstig advies 
van de verkeerspolitie en het bedrijf stadsontwikkeling/beleid/mobiliteit en verkeer, gevraagd de 
verkeerssignalisatie voor de parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door personen 
met een handicap al te plaatsen. 
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                 Gemeenteraad                                                      beraadslaging/proces verbaal 
                                                                                                                                                                                                        Kopie  
 
 
 
 
 

gemeenteraadsbesluit: 558  van maandag 23 maart 2009 
  Pagina  3 van 3 
 

Financiële gevolgen 

Het bedrijf stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie plaatsen. Er zijn dus geen rechtstreekse 
financiële gevolgen. 

Besluit 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt goed om het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer voor de Bijlstraat in het district Borgerhout, gestemd in de zitting van 
20 februari 2006 (jaarnummer 398) op te heffen en te vervangen door: 
Art. 1.- Het eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd met toegelaten rijrichting van de 
Guldensporenstraat naar de Kortrijkstraat. 
De verkeersborden C1 en F19 worden aangebracht. 
Art. 2.- Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap, langs de oneven zijde, ter hoogte van de nummers 19-21 (een plaats). 
Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht. 
Art. 3.- 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. 
Art. 4.- Een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig 
met de as van de rijbaan ter hoogte van de Kortrijkstraat. 
Art.5.- De bestaande verkeerssignalisatie blijft van kracht tot de bekendmaking van onderhavig 
reglement. 

Artikel 2 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.  
 
 
- Dit punt werd oorspronkelijk geagendeerd onder de zitting Open B-punten met jaarnummer 

392. 
 
 
Afschrift:    4 exemplaren 
Aan: Aantal: Actie: 
GAPA/695/001 1 voor dossier 
BO/DL/DS 1 voor dossier 
SW/BEL/MVK/0695/001 1 voor kennisneming 
SW/ZUID/W2 M  Bastiaens 1 voor gevolg 
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Bijlstraat NiT.pdf
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4 2013_DRBO_00059 Aanpassing verkeersreglement - District
Borgerhout. Goedendagstraat. Advies -
Goedkeuring

Auteur
Ellen De Schutter

Motivering

Aanleiding en context
De Goedendagstraat:

is een te reglementeren openbare weg die behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer en werd op 24
november 2008 (jaarnummer 2219) door de gemeenteraad goedgekeurd;
maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als nummer 11, “Borgerhout Intra-muros
Noord”;
maakt deel uit van de reglementering op het parkeren met beperkte parkeertijd (binnen de Singel)
met het oog op het betalend en bewonersparkeren.

Naar aanleiding van de heraanleg van het Terloplein wijzigt de verplichte rijrichting in de
Goedendagstraat met verplichte rijrichting naar de Kortrijkstraat.

Juridische grond
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en
de plaatsing van de verkeerstekens.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 130bis van De Nieuwe Gemeentewet (laatste aanpassing : decreet van 1 februari 2008) dat
bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.

De gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002
(jaarnummer 2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake
lokaal verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt, dient de beslissing
uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Argumentatie
Voor de Goedendagstraat bestaat er een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het
wegverkeer dat echter niet langer voldoet aan de actuele verkeerssituatie.

Een nieuw aanvullend verkeersreglement wordt opgemaakt gezien de rijrichting wordt aangepast
met verplichte rijrichting naar de Kortrijkstraat.

Deze wijziging heeft geen invloed op de parkeerbalans.

Adviezen
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1.  
2.  

Advies van 28 maart 2013 van de lokale verkeerspolitie.
Advies: Gunstig

Advies van 13 maart 2013 van het parkeerbedrijf.
Advies: Gunstig

Besluit

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het volgend ontwerp van een aanvullend reglement met
betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Goedendagstraat in het district Borgerhout, ter
vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 24 november
2008  (jaarnummer 2219):

Artikel 1: Het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsen, wordt ingevoerd met verplichte
rijrichting van de Guldensporenstraat naar de Kortrijkstraat. 

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht.

Artikel 2: Het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 16 uur, langs de
even zijde, van het nummer 50 over een afstand van 20 meter. 

De verkeersborden E1 met onderbord worden aangebracht.

Artikel 3: Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een
handicap, langs de oneven zijde:

ter hoogte van het nummer 19 (een plaats);
ter hoogte van het nummer 61 (een plaats).

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.

Artikel 4: 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.

Artikel 5: Een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan:

ter hoogte van de Kortrijkstraat;
ter hoogte van de Guldensporenstraat.

Artikel 6: de bestaande verkeerssignalisatie blijft van kracht tot de bekendmaking van onderhavig
reglement.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G2008-002219.pdf
Bijlage bij dit besluit: Goedendagstraat NT.pdf
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G2008-002219.pdf             
 
 

            Gemeenteraad                                                          beraadslaging/proces verbaal 
                                                                                                                                                                                                        Kopie   
 
Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter; 
de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren Marc Van  
Peel, Luc Bungeneers, Guy Lauwers, mevrouw Monica De Coninck, schepenen; 
de heer Staf Neel, mevrouw Hilda Vienne, de heren Johan Van Brusselen, Bob Hulstaert, Filip Dewinter, mevrouw  
Nahima Lanjri, de heer Jan Penris, mevrouwen Tanja Smit, Ann Coolsaet, de heren Hugo Verhelst, Erwin Pairon, 
Claude Marinower, Gerolf Annemans, mevrouwen Kathleen Van Brempt, Freya Piryns, Caroline Drieghe, de heren 
Youssef Slassi, Wim Wienen, mevrouw Suzette Verhoeven, de heren George Ver Eecke, Ergün Top, Staf Wouters, 
mevrouw Chris Calluy, de heer Hugo Coveliers, mevrouwen Anke Van dermeersch, Fauzaya Talhaoui, Maya Detiège, 
de heren Karim Bachar, Bart De Wever, mevrouw Güler Turan, de heer Jurgen Verstrepen, mevrouw Annick De 
Ridder, de heren Bruno Valkeniers, Sener Ugurlu, mevrouwen Fatma Akbas, Greet van Gool, de heer Bart Martens, 
mevrouw Eva Mangelschots, de heer Frank Hosteaux, mevrouw Suzy Lismont-Cools, de heer Toon Wassenberg, 
mevrouw Peggy Pooters, de heer Jo Vermeulen, mevrouw Eva Wuyts, de heren Seppe De Blust, Wim Van Osselaer, 
raadsleden; 
de heer Roel Verhaert, stadssecretaris. 

 
Openbare zitting van 24 november 2008 

 
Iedereen aanwezig behalve de heer Marc Van Peel, schepen; de heren Claude Marinower, Ergün Top, mevrouwen 
Fauzaya Talhaoui, Maya Detiège, de heer Karim Bachar, raadsleden. 

gemeenteraadsbesluit: 2219  van maandag 24 november 2008 
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Stadsontwikkeling A-Punt

110  District Borgerhout. Goedendagstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. 
Goedkeuring.  (Jaarnummer  2219) 

 
Agendapunt, college, gewone zitting, 24/01/2001, jaarnummer 226 
 
Auteur: Jan Schaeken 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 24 januari 2001 (jaarnummer 226) om 
aanvullende verkeersreglementen als B-punten te agenderen. 
 
Op 12 september 2005 (jaarnummer 2146) keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement met 
betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Goedendagstraat in het district Borgerhout, 
goed. 
 
Op 5 februari 2006 ontving het gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) van de 
bewoner van het nummer 19 de vraag om een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen 
gebruikt door personen met een handicap in te richten in de nabijheid van zijn woonplaats. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 oktober 2008 
(jaarnummer 12933) beslist om een vervangend aanvullend reglement voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
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Feiten en context 

De te reglementeren openbare weg behoort tot het beheer van de stad. 
 
Deze straat is opgenomen in de reglementering op het parkeren met beperkte parkeertijd binnen de 
Singel, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2008 (jaarnummer 1347). 

Juridische grond 

Er dient rekening gehouden te worden met: 
 
1 de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
2 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de 

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

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
4 het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 

de plaatsing van de verkeerstekens; 
5 volgens artikels 42§3 en 43§2 van het gemeentedecreet is enkel de gemeenteraad bevoegd voor 

het vaststellen van de gemeentelijke reglementen; 
6 de gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002 

(jaarnummer 2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake 
lokaal verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt dient de beslissing 
uitdrukkelijk gemotiveerd te worden; 

7 de ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 

8 het collegebesluit van 9 december 2001 (jaarnummer 13659) die de richtlijnen vastlegde 
waaraan de aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een handicap moet voldoen.  

Advies 

Op 6 juni 2008 gaf de verkeerspolitie, vanuit veiligheidsoogpunt, gunstig advies. 
De districtsraad van Borgerhout gaf op 22 september 2008 (jaarnummer 1130) gunstig advies. 

Argumentatie 

Een plaatsbezoek heeft uitgewezen dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden om in de 
nabijheid van zijn woonplaats een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door 
personen met een handicap, in te richten. Het gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf Antwerpen 
(GAPA) stelt daarom voor om een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap in te richten langs de oneven zijde ter hoogte van het nummer 19. 
 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd. 
 
Het bedrijf stadsontwikkeling/beleid/mobiliteit en verkeer sluit zich bij dit voorstel aan. 
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Overeenkomstig het collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) werd na het gunstig advies 
van de verkeerspolitie en het bedrijf stadsontwikkeling/beleid/mobiliteit en verkeer, gevraagd de 
verkeerssignalisatie voor de parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door personen 
met een handicap al te plaatsen. 

Financiële gevolgen 

Het bedrijf stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie plaatsen. Er zijn dus geen rechtstreekse 
financiële gevolgen. 

Besluit 

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters,en met 30 stemmen (fracties 
sp.a+VlaamsProgessieven, CD&V/NV-A, Open VLD, Groen! en Onafhankelijk raadslid binnen 
de fractie Vlaams Belang-Vlott), er zijn 19 onthoudingen, (fractie Vlaams Belang-Vlott) volgend 
besluit goed. 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt goed om het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer voor de Goedendagstraat in het district Borgerhout, gestemd in de zitting van 
12 september 2005 (jaarnummer 2146) op te heffen en te vervangen door: 
Art. 1.- Het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsen, wordt ingevoerd met toegelaten 
rijrichting van de Kortrijkstraat naar de Guldensporenstraat. 
De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht. 
Art. 2.- Het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 16 uur, langs de 
even zijde, van het nummer 46 over een afstand van 20 meter. 
De verkeersborden E1 met onderbord worden aangebracht. 
Art. 3.- Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap, langs de oneven zijde: 
- ter hoogte van het nummer 19 (een plaats); 
- ter hoogte van het nummer 61 (een plaats). 
De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 
Art. 4.- 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. 
Art. 5.- Een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig 
met de as van de rijbaan: 
- ter hoogte van de Kortrijkstraat; 
- ter hoogte van de Guldensporenstraat. 
Art. 6.- De bestaande verkeersreglementering blijft van kracht tot de bekendmaking van 
onderhavig reglement. 

Artikel 2 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.  
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- Dit punt werd oorspronkelijk geagendeerd onder de zitting Open B-punten met jaarnummer 

2011. 
 
 
Afschrift:    4 exemplaren 
Aan: Aantal: Actie: 
GAPA/1233/001 1 voor dossier 
BO/DL/DS 1 voor dossier 
SW/ZUID/W2  M  Bastiaens 1 voor gevolg 
SW/BEL/MVK 1233/001 1 voor dossier 
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5 2013_DRBO_00060 Aanpassing verkeersreglement - District
Borgerhout en Berchem. René Bosiersstraat.
Advies - Goedkeuring

Auteur
Ellen De Schutter

Motivering

Aanleiding en context
De  René Bosiersstraat:

is een te reglementeren openbare weg die behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie dat op 5 maart 2012 (jaarnummer
149) door de gemeenteraad werd goedgekeurd;
maakt deel uit van de zone “Te Boelaerpark”, waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen
met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton;
maakt deel uit van het kruispunt met de Bacchuslaan en de Saturnusstraat, waar
oversteekplaatsen voor voetgangers aangebracht worden, ter verbetering van de
oversteekbaarheid en om het kruispunt in het straatbeeld méér zichtbaar maken.

Juridische grond
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en
de plaatsing van de verkeerstekens.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 130bis van De Nieuwe Gemeentewet (laatste aanpassing : decreet van 1 februari 2008) dat
bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.

De gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002
(jaarnummer 2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake
lokaal verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt, dient de beslissing
uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Argumentatie
Voor de René Bosiersstraat bestaat er een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het
wegverkeer, dat niet langer voldoet aan de actuele verkeerssituatie.

Een nieuw aanvullend verkeersreglement wordt opgemaakt waar aan het voornoemd kruispunt
oversteekplaatsen voor voetgangers worden gemarkeerd, zodat de oversteekbaarheid verbetert en het
kruispunt méér zichtbaar wordt in het straatbeeld.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Besluit
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1.  
2.  

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het volgend ontwerp van een aanvullend reglement met
betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de René Bosiersstraat in het district Borgerhout en
Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van
5 maart 2012  (jaarnummer 149):

Artikel 1: het parkeren wordt verboden, langs de even zijde, over de ganse lengte van de straat.

 De verkeersborden E1 worden aangebracht.

Artikel 2:  een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, ter hoogte van het kruispunt met de Bacchuslaan.

Artikel 3: de bestaande verkeerssignalisatie blijft van kracht tot de bekendmaking van onderhavig
reglement. 

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Besluit 2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: pl2013.png
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Besluit 2012.pdf

beraadslaging/proces verbaal
Kopie

1.  

gemeenteraad Zitting van 5 maart 2012

Besluit GOEDGEKEURD
A-punten Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen

Samenstelling
De heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter
De heer Robert Voorhamme, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer
Marc Van Peel, schepen; de heer Luc Bungeneers, schepen; de heer Guy Lauwers, schepen; mevrouw Güler Turan, schepen;
mevrouw Leen Verbist, schepen; de heer Staf Neel, raadslid; mevrouw Hilda Vienne, raadslid; de heer Johan Van Brusselen,
raadslid; de heer Bob Hulstaert, raadslid; de heer Filip Dewinter, raadslid; mevrouw Nahima Lanjri, raadslid; de heer Jan
Penris, raadslid; mevrouw Tanja Smit, raadslid; mevrouw Ann Coolsaet, raadslid; de heer Hugo Verhelst, raadslid; de heer
Erwin Pairon, raadslid; de heer Claude Marinower, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; mevrouw Kathleen Van
Brempt, raadslid; mevrouw Freya Piryns, raadslid; mevrouw Caroline Drieghe, raadslid; de heer Youssef Slassi, raadslid; de
heer Wim Wienen, raadslid; mevrouw Suzette Verhoeven, raadslid; de heer George Ver Eecke, raadslid; de heer Ergün Top,
raadslid; de heer Staf Wouters, raadslid; mevrouw Chris Calluy, raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid;
mevrouw Fauzaya Talhaoui, raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; de heer Karim Bachar, raadslid; de heer Bart De
Wever, raadslid; mevrouw Monica De Coninck, raadslid; de heer Jurgen Verstrepen, raadslid; de heer Bruno Valkeniers,
raadslid; de heer Sener Ugurlu, raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; mevrouw Greet van Gool, raadslid; de heer Bart
Martens, raadslid; mevrouw Eva Mangelschots, raadslid; de heer Frank Hosteaux, raadslid; de heer Toon Wassenberg,
raadslid; mevrouw Peggy Pooters, raadslid; de heer Jo Vermeulen, raadslid; mevrouw Eva Wuyts, raadslid; de heer Seppe
De Blust, raadslid; de heer Wim Van Osselaer, raadslid; de heer Kris Luyckx, raadslid; mevrouw Ilse Buyst, raadslid;
mevrouw Nancy Verrijke, raadslid
De heer Roel Verhaert, stadssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
Mevrouw Monica De Coninck, raadslid

42 2012_GR_00149 Aanpassing verkeersreglement - District
Borgerhout. René Bosiersstraat - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Op 3 juni 1996 (jaarnummer 814) keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement met betrekking tot
de politie van het wegverkeer voor de René Bosiersstraat in het district Borgerhout, goed.  

In deze straat is er nog steeds beurtelings parkeren van toepassing, dit wordt systematisch afgeschaft.

De te reglementeren openbare weg behoort tot het beheer van de stad.

De René Bosiersstraat maakt deel uit van de wijk Te Boelaerpark waar het parkeren beperkt wordt tot
voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton.

Juridische grond
Men moet rekening houden met:
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1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en
de plaatsing van de 
gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2001 (jaarnummer 2208) waarbij de statuten van het
gemeentelijke autonoom parkeerbedrijf (Parkeerbedrijf) werden goedgekeurd;
gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2003 (jaarnummer 414) waarbij de beleids- en
samenwerkingsovereenkomst met de stad werd goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid
Volgens artikels 42§3 en 43§2 van het Gemeentedecreet is enkel de gemeenteraad bevoegd voor het
vaststellen van de gemeentelijke reglementen.

De gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002 (jaarnummer
2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake lokaal
verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt dient de beslissing uitdrukkelijk
gemotiveerd te worden.

Argumentatie
Het Parkeerbedrijf stelt voor om het aanvullend verkeersreglement als volgt aan te passen:

beurtelings parkeren afschaffen;
parkeerverbod aan de even zijde inrichten;
Langs deze zijde bevinden zich de meeste inritten.  

De parkeerbalans neemt met 3 parkeerplaatsen toe gedurende 2 weken van de maand.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie aanpassen. Er zijn dus geen
rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Advies Stadsontwikkeling van 25 oktober 2011
Advies: Gunstig

Advies Verkeerspolitie van 4 november 2011
Advies: Gunstig

Advies Districtsraad Borgerhout van 19 december 2011 jrnr 1469
Advies: Gunstig
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Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed om het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de politie van het
wegverkeer voor de René Bosiersstraat in het district Borgerhout, goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 3 juni 1996 (jaarnummer 814) op te heffen en te vervangen door:

Artikel 1: het parkeren wordt verboden, langs de even zijde, over de ganse lengte van de straat.
De verkeersborden E1 worden aangebracht.

Artikel 2: de bestaande verkeerssignalisatie blijft van kracht tot de bekendmaking van onderhavig
reglement.

Artikel 2
De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement ter kennisgeving over te maken aan de Afdeling
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.
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6 2013_DRBO_00061 Aanpassing verkeersreglement - District
Borgerhout. Borsbeekstraat. Advies -
Goedkeuring

Auteur
Ellen De Schutter

Motivering

Aanleiding en context
De Borsbeekstraat:

is een openbare weg die behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat  2 mei
2011 (jaarnummer 683) door de gemeenteraad werd goedgekeurd;
maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als nummer 11, “Borgerhout Intra-muros
Noord”;
is gelegen in een goedgekeurd wijkcirculatieplan, gekend als “Borgerhout Intra-muros Noord”;
werd in het gedeelte tussen de Helmstraat en de Examenstraat heraangelegd.

Juridische grond
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en
de plaatsing van de verkeerstekens.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 130bis van De Nieuwe Gemeentewet (laatste aanpassing : decreet van 1 februari 2008) dat
bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke
politieverordeningen op het wegverkeer.

De gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002
(jaarnummer 2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake
lokaal verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt, dient de beslissing
uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

Argumentatie
Voor de Borsbeekstraat bestaat er een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het
wegverkeer, dat niet langer voldoet aan de actuele verkeerssituatie.

Een nieuw aanvullend verkeersreglement wordt opgemaakt, rekening houdend met de heraanleg
waarbij in de Borsbeekstraat eenrichtingverkeer werd ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers, met
verplichte rijrichting naar Turnhoutsebaan.

Voor dit deel van het district werd het wijkcirculatieplan “Borgerhout Intra-muros Noord” door de
gemeenteraad goedgekeurd op 20 september 2010  (jaarnummer 1090). Dit wijkcirculatieplan doet
volgende uitspraak over de Borsbeekstraat:

"Omwille van de overzichtelijkheid en de moeizame verkeersafwikkeling stelt men voor om de
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2.  

kruispunten Borsbeekstraat-Gijselsstraat en Jan de Laetstraat-Zendelingenstraat-A.
Rodenbachstraat- Vooruitzichtstraat opnieuw in te richten".

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Besluit

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het volgend ontwerp van een aanvullend reglement met
betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Borsbeekstraat in het district Borgerhout, ter
vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 2 mei
2011 (jaarnummer 683):

Artikel 1: het eenrichtingverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd met verplichte
rijrichting naar de Gijselsstraat.

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt verboden:

langs de oneven zijde: van de Examenstraat tot de Gijselsstraat;
langs de even zijde: van het huisnummer 56 tot het nummer 74.

De verkeersborden E1 worden aangebracht.

Artikel 3: parkeerzones worden gemarkeerd door witte markeringen langs beide zijden, van de
Terlostraat tot de Ranststraat.

Artikel 4: een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan:

ter hoogte van de Ranststraat;
ter hoogte van de Terlostraat.

Artikel 4: de bestaande verkeerssignalisatie blijft van kracht tot de bekendmaking van onderhavig
reglement.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G2011-000683.pdf
Bijlage bij dit besluit: borsbeekstr261112_20121126154926.pdf
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G2011-000683.pdf             
 
 

            Gemeenteraad                                                          beraadslaging/proces verbaal 
                                                                                                                                                                                                        Kopie   
 
Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester-voorzitter; 
de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen Verbist, de heren 
Marc Van Peel, Luc Bungeneers, Guy Lauwers, mevrouw Monica De Coninck, schepenen; 
de heer Staf Neel, mevrouw Hilda Vienne, de heren Johan Van Brusselen, Bob Hulstaert, Filip Dewinter, mevrouw 
Nahima Lanjri, de heer Jan Penris, mevrouwen Tanja Smit, Ann Coolsaet, de heren Hugo Verhelst, Erwin Pairon, 
Claude Marinower, Gerolf Annemans, mevrouwen Kathleen Van Brempt, Freya Piryns, Caroline Drieghe, de heren 
Youssef Slassi, Wim Wienen, mevrouw Suzette Verhoeven, de heren George Ver Eecke, Ergün Top, Staf Wouters, 
mevrouw Chris Calluy, de heer Hugo Coveliers, mevrouwen Anke Van dermeersch, Fauzaya Talhaoui, Maya Detiège, 
de heren Karim Bachar, Bart De Wever, mevrouw Güler Turan, de heer Jurgen Verstrepen, mevrouw 
Annick De Ridder, de heren Bruno Valkeniers, Sener Ugurlu, mevrouwen Fatma Akbas, Greet van Gool, de heer 
Bart Martens, mevrouw Eva Mangelschots, de heer Frank Hosteaux, mevrouw Suzy Lismont-Cools, de heer 
Toon Wassenberg, mevrouw Peggy Pooters, de heer Jo Vermeulen, mevrouw Eva Wuyts, de heren Seppe De Blust, 
Wim Van Osselaer, raadsleden; 
de heer Roel Verhaert, stadssecretaris. 

 
Openbare zitting van 2 mei 2011 

  
Iedereen aanwezig behalve mevrouw Freya Piryns, de heer George Ver Eecke, mevrouwen Maya Detiège,  
Annick De Ridder, raadsleden. 

gemeenteraadsbesluit: 683  van maandag 2 mei 2011 
  Pagina  1 van 3 
 

 
Stadsontwikkeling A-Punt

88  District Borgerhout. Borsbeekstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. 
Goedkeuring.  (Jaarnummer  683) 

 
Agendapunt, college, gewone zitting, 24/01/2001, jaarnummer 226 
Auteur: Jan Schaeken 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 23 oktober 2006 (jaarnummer 2318) keurde de gemeenteraad het aanvullend reglement met 
betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Borsbeekstraat in het district Borgerhout, 
goed. 
 
Op 14 december 2010 ontving het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) de 
vraag van een bewoner in de Borsbeekstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen 
met een handicap in de nabijheid van zijn woning te verwijderen. 
Het college heeft in zitting van 8 april 2011 (jaarnummer 3642) beslist om een vervangend 
aanvullend reglement voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Feiten en context 

De te reglementeren openbare weg behoort tot het beheer van de stad Antwerpen 

Juridische grond 

Er dient rekening gehouden te worden met: 
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                                                                                                                                                                                                        Kopie  
 
 
 
 
 

gemeenteraadsbesluit: 683  van maandag 2 mei 2011 
  Pagina  2 van 3 
 

 
1 de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
2 het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de 

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

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
4 het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en 

de plaatsing van de verkeerstekens; 
5 volgens artikels 42§3 en 43§2 van het Gemeentedecreet is enkel de gemeenteraad bevoegd voor 

het vaststellen van de gemeentelijke reglementen; 
6 de gemeenteraadsbeslissingen van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) en 21 oktober 2002 

(jaarnummer 2307) waarbij de districtsbesturen bevoegd zijn tot het verlenen van advies inzake 
lokaal verkeersbeleid. Indien het stadsbestuur deze adviezen niet opvolgt dient de beslissing 
uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.  

Advies 

De verkeerspolitie heeft vanuit veiligheidsoogpunt geen opmerkingen op het voorstel tot 
aanpassing van het aanvullend verkeersreglement voor de Borsbeekstraat – advies van 
19 januari 2011. 
De districtsraad van Borgerhout gaf op 28 maart 2011 (jaarnummer 324) gunstig advies. 

Argumentatie 

GAPA stelt voor het aanvullend verkeersreglement aan te passen en de voorbehouden 
parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 69, te verwijderen. 
De toenmalige aanvrager van de voorbehouden parkeerplaats is overleden. 
 
Stadsontwikkeling/ruimte, beleid/mobiliteit en erfgoed/mobiliteit sluit zich bij dit voorstel aan 
volgens advies van 10 januari 2011. 
 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd. 

Financiële gevolgen 

Het bedrijf stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie verwijderen. Er zijn dus geen rechtstreekse 
financiële gevolgen. 

Besluit 

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed 
Stemden ja: sp.a, CD&V/N-VA, Open VLD, Groen! 
Stemden neen: Vlaams Belang-Vlott 
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gemeenteraadsbesluit: 683  van maandag 2 mei 2011 
  Pagina  3 van 3 
 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt goed om het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de politie 
van het wegverkeer voor de Borsbeekstraat in het district Borgehout, goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 23 oktober 2006 (jaarnummer 2318) op te heffen en te vervangen door: 
Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd in het gedeelte 
begrepen tussen de Gijselsstraat en de Terlostraat met toegelaten rijrichting naar de Terlostraat. 
De verkeersborden C1 en 19 met onderbord worden aangebracht. 
Arikel 2: het parkeren wordt verboden: 

• langs de even zijde: 
vanaf de Helmstraat tot de Examenstraat; 
vanaf de Gijselsstraat tot de Examenstraat; 

• langs de oneven zijde, vanaf de Examenstraat tot de Terlostraat. 
De verkeersborden E1 worden aangebracht. 
Artikel 3: parkeerzones worden gemarkeerd door witte markeringen, langs de oneven zijde, van de 
Terlostraat tot de Ranststraat. 
Artikel 4: een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend door witte banden, evenwijdig 
met de as van de rijbaan: 

• ter hoogte van de Ranststraat; 
• ter hoogte van de Terlostraat. 

Artikel 5: de bestaande verkeerssignalisatie blijft van kracht tot de bekendmaking van onderhavig 
reglement. 

Artikel 2 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.  
 
 
- Dit punt werd oorspronkelijk geagendeerd onder de zitting Open B-punten met jaarnummer 

623. 
 
 
Afschrift:    4 exemplaren 
Aan: Aantal: Actie: 
GAPA334/001 1 voor dossier 
BO/DL/DS 1 voor dossier 
SW/RME/MOB 1 voor kennisneming 
SW/ZUID/W2  M  Bastiaens 1 voor gevolg 
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borsbeekstr261112_20121126154926.pdf
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secretariaat

7 2013_DRBO_00054 Aanvragen verenigingstoelagen 2013 -
Laattijdige aanvragen - Goedkeuring

Auteur
Davy Mahieu

Motivering

Gekoppelde besluiten
2013_DCBO_00112 - Jeugd - Aanvragen verenigingstoelagen 2013 - Goedkeuring

Aanleiding en context
Jaarlijks kunnen Borgerhoutse verenigingen een verenigingstoelage aanvragen, volgens het
reglement dat goedgekeurd werd door de districtsraad op 20 december 2010 (jaarnummer 1630).

Enkel een feitelijke vereniging of een vzw die vorig jaar minstens 10 activiteiten organiseerde, uit
minimum 25 leden bestaat en haar zetel en hoofdactiviteiten in het district Borgerhout heeft mogen
een toelage aanvragen. 

Om in aanmerking te komen moet het aanvraagformulier volledig ingevuld zijn en werden alle
verantwoordingsstukken bij het dossier gevoegd. Deze aanvraag moet ingediend worden vóór 1
maart 2013.

Het district voorziet hiervoor jaarlijks middelen in het budget op zowel exploitatie- als
investeringsbudget.

Een vereniging kan een toelage vragen voor:

ledenbedrag (exploitatiebudget);
dagelijkse werking (exploitatiebudget);
investeringen (investeringsbudget).

Van de ingediende kosten komt 75% in aanmerking voor een toelage.

Het district ontving drie laattijdige aanvragen. Deze komen volgens het reglement dus niet in
aanmerking. Enkel de districtsraad kan een uitzondering toestaan op het reglement.

Juridische grond
Wet op de toelagen

de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen (BS 6 december 1983);
het reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december
2006 (jaarnummer 2730);
het aangepast reglement verenigingstoelagen goedgekeurd door de districtsraad in zitting van  20
december 2010 (jaarnummer 1630).

Regelgeving: bevoegdheid
Binnengemeentelijke decentralisatie
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Met het collegebesluit van 16 maart 2000 (jaarnummer 3984) en het gemeenteraadsbesluit van 20
maart 2000 (jaarnummer 619) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Met het
collegebesluit van 9 oktober 2002 (jaarnummer 11543) en het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober
2002 (jaarnummer 2307) werden een aantal bevoegdheden van de districtsbesturen verder verfijnd.
Het districtsbestuur is bevoegd voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie
Volgende drie verenigingen bezorgden na de uiterste indiendatum van 1 maart 2013 een aanvraag
verenigingstoelagen:

Scouts en Gidsen 40 Antwerpen Noord;
Sering vzw;
De Vriend(t)en van Stan Ockers.

Zowel Scouts en Gidsen 40 Antwerpen Noord als Sering vzw hebben vóór de uiterste indiendatum
contact opgenomen met het district. De verenigingen haalden de uiterste deadline niet.

De vereniging De Vriend(t)en van Stan Ockers hebben dit uitstel niet vooraf gevraagd. Zij vroegen
nadien wel een uitzondering.

Voor de twee verenigingen die vooraf uitstel vroegen, stelt het districtscollege aan de districtsraad 
voor om een uitzondering toe te staan. Dit gebeurt enkel omdat het gaat om uitzonderlijke
omstandigheden. Het district zet in op infosessies en intensieve begeleiding van de verenigingen bij
het invullen van hun aanvraag vóór de deadline. Uitzonderingen op deze deadline vertragen de
procedure waardoor ook de verenigingen die wel tijdig een aanvraag indienden, langer moeten
wachten op de uitbetaling van de verenigingstoelage.

 Scouts en Gidsen 40 Antwerpen
Noord

 aangevraagd  in aanmerking  met verdeelsleutel

 ledenbedrag + dagelijkse werking 6.977,89 EUR 2.400,00 EUR 1.965,87 EUR
 investeringen 2.350,85 EUR 2.350,85 EUR 2.350,85 EUR
 

 Sering vzw  aangevraagd  in aanmerking  met verdeelsleutel
 ledenbedrag + dagelijkse werking 2.750,85 EUR 2.180,64 EUR 1.786,19 EUR
 investeringen 1.634,04 EUR 1.225,53 EUR 1.225,53 EUR
 

 De Vriend(t)en van Stan Ockers  aangevraagd  in aanmerking  met verdeelsleutel

 ledenbedrag + dagelijkse werking 1.180,80 EUR 0 EUR 0 EUR
 investeringen 1.634,04 EUR 0 EUR 0 EUR

Financiële gevolgen
Ja

Algemene financiële opmerkingen
Op exploitatiebudget voorzag het district dit jaar 120.000,00 EUR voor de verenigingstoelagen. Het
totale exploitatiebudget van het district bedraagt jaarlijks ongeveer 700.000,00 EUR. De
verenigingen vroegen dit jaar in totaal toelagen op exploitatiebudget voor 146.500,00 EUR. Er werd
beslist om het budget niet op te trekken, opdat de werking van het district op andere domeinen niet
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in moeilijkheden geraakt. Daarom werd voor het luik exploitatie een verdeelsleutel toegepast (zie
artikel 31 van het reglement). Elke vereniging (zowel sport-, jeugd-, senioren- als cultuurvereniging)
krijgt daardoor in verhouding een iets kleiner bedrag.

De verdeelsleutel werd als volgt berekend:

Begrotingskrediet x kosten van de vereniging
       totale kosten van alle aanvragen

Voor de aangevraagde investeringen werd deze verdeelsleutel niet toegepast omdat het district daar
meer middelen heeft.

Besluit

Artikel 1
De districtsraad keurt onderstaande laattijdige aanvragen voor verenigingstoelagen goed:

Sering vzw;
Scouts en Gidsen 40 Antwerpen Noord.

Artikel 2
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Sering vzw

OND: 0455 855 062

BE 52 0012 9802 5809

1.786,19
EUR

budgetplaats: 5030100000

budgetpositie: 649

functiegebied:
SDBO050101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: Intern

begrotingsprogramma: 503260110

budgetperiode: 1300

4505019910

Sering vzw

OND: 0455 855 062

BE 52 0012 9802 5809

1.225,53
EUR

budgetplaats: 5030100000

budgetpositie: 6640

functiegebied:
SDBO050101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: Intern

begrotingsprogramma: 503260110

budgetperiode: 1300

4505019911
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Scouts en Gidsen 40 Antwerpen
Noord

OND 0012 977 511

BE87 7506 2258 8194

1.965,87
EUR

budgetplaats: 5030100000

functiegebied:
SDBO050101A00000

budgetpositie: 649

subsidie: SUB_NR

fonds: Intern

begrotingsprogramma: 503260110

budgetperiode: 1300

 4505019778

Scouts en Gidsen 40 Antwerpen
Noord

OND 0012 977 511

BE87 7506 2258 8194

2.350,85
EUR

budgetplaats: 5030100000

functiegebied:
SDBO050101A00000

budgetpositie: 6640

subsidie: SUB_NR

fonds: Intern

begrotingsprogramma: 503260110

budgetperiode: 1300

 4505019780

8 2013_DRBO_00056 Districtsraad - Notulen districtscollege -
Kennisneming

Auteur
Leen Van Giel

Motivering

Aanleiding en context
In zitting van 30 april 2013 (jaarnummer 2013_DCBO_00109) keurde het districtscollege de notulen
van de zitting van 16 april 2013 goed.
In zitting van 14 mei 2013 (jaarnummer 2013_DCBO_00124) keurde het districtscollege de notulen
van de zitting van 30 april 2013 goed.

Juridische grond
Artikelen 180 en 279 van het Gemeentedecreet belasten de districtssecretaris met het opstellen en
bewaren van de notulen van het districtscollege.

Artikelen 51 en 278 van het Gemeentedecreet bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de

39 / 52
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be



1.  
2.  

eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het
districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De
goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat
eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen
worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de notulen van het districtscollege van 16 en 30 april 2013.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Verslag_16_april.pdf
Bijlage bij dit besluit: Verslag_30_april.pdf

9 2013_DRBO_00062 Bestellingen - Aangemaakte bestelbons op
investeringsbudget - Kennisneming

Auteur
Sylvia Roossien

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad besliste dat het districtscollege elke districtsraad kennis geeft van alle opdrachten
van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst (22 oktober 2007,
jaarnummer 1608).

Juridische grond
In de artikels 2 en 3 van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) verplicht de
gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van de volgende
collegebesluiten:

alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst en het
bedrag van 67.000,00 EUR (exclusief btw) overschrijden;
alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst en een
meerkost genereren van meer dan 10%.

De gemeenteraad stelde voor aan de districten om eenzelfde kennisgevingsplicht te voorzien door
het districtscollege aan de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De artikelen 43 en 57 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepalen de bevoegdheidsverdeling
tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

40 / 52
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be



1.  

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) heeft de gemeenteraad het begrip
‘dagelijks bestuur’ vastgelegd, zoals vereist door artikel 43 §2, 10° van het Gemeentedecreet.

Argumentatie
In uitvoering van de kennisgevingsplicht met betrekking tot de opdrachten van dagelijks bestuur
wordt het overzicht met alle opgemaakte bestelbons op het investeringsbudget van 2 april 2013 tot
en met 24 april 2013 ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van onderstaande overzichtslijst 'bestelbons op investeringsbudget'.

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: bons_inv_april.pdf

INITIATIEFRECHT

Voorstellen van advies - voorstellen tot beslissing

2013_VVB_00007 - Voorstel tot beslissing van raadslid Alain
Herremans: Adviesraad lokaal ondernemen en middenstand

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Alain Herremans

Gericht aan:
Ikrame Kastit

Tijdstip van indienen:
20 maart 2013 17:32

Toelichting:
Naar analogie met de diverse adviesraden lijkt het ons aangewezen om ook voor de
middenstanders en kmo-ers een bijkomende raad op te richten.  Deze groep mist immers een goed
uitgebouwd en ondersteund overlegplatform.  Ook voor het districtsbestuur is dit een nuttig
instrument om op de hoogte te blijven van de noden en wensen van deze, toch ruim aanwezige,
doelgroep.  Deze groep draagt immers ook intens bij aan de Borgerhoutse samenleving

Daarom vragen wij de oprichting van een 'Adviesraad Lokaal Ondernemen en Middenstand', in
feite een ‘Adviesraad voor Bedrijven, KMO, Middenstand en Vrije Beroepen’. 

Voor deze Adviesraad Lokaal Ondernemen en Middenstand zien wij volgende doelen: 
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 Adviesorgaan: het districtsbestuur adviseren inzake het beleid ’lokale economie’ met het doel1.
een leefbaar en levendiger district te verkrijgen en het woonklimaat te verbeteren. 

 Het behartigen van de belangen, het bevorderen van de contacten en samenwerking tussen2.
de plaatselijke zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers. 

 Initiatief nemen op het vlak van ondersteuning en promotie van de lokale economie.3.

Om lid te kunnen worden, dient men als lokale zelfstandige, beoefenaar van een vrije beroep of
als ondernemer in Borgerhout te wonen of een bedrijf te leiden dat in dit district gevestigd is.
Vennootschappen die in Borgerhout gevestigd zijn of er een vestiging hebben kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een Bestuurder of Zaakvoerder.

Wij zijn graag bereid om mee te werken voor de verdere invulling van statuten en dergelijke.

Voorstel tot beslissing:

De districtsraad:

- beslist principieel tot oprichting van een ‘Adviesraad voor Bedrijven, KMO, Middenstand en
Vrije Beroepen’.

- gelast het districtscollege om een ontwerp van huishoudelijk reglement en een oproep tot
kandidaatstelling op te stellen, en ter goedkeuring voor te leggen tijdens de eerstvolgende
vergadering van de districtsraad.

 

Interpellaties - Moties - Resoluties

2013_IP_00185 - Interpellatie van raadslid Aotman El Gazuani:
Winterschade aan het wegdek

Interpellatie

Indiener(s):
Aotman El Gazuani

Gericht aan:
Roger Koreman

Tijdstip van indienen:
21 mei 2013 23:30

Toelichting:
We hebben een harde winter gehad. Dat hebben we gevoeld en dat zien we ook aan de straten van
Borgerhout.

Nu het niet meer vriest begint het wegdek op verschillende plaatsen in te vallen. Er ontstaan putjes
en dan is het meestal een kwestie van een paar dagen en die putjes worden gaten.
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Zowel voor voetgangers, fietsers als auto’s kunnen putten in het wegdek gevaarlijk zijn.

Denk maar aan het ongemak of gevaar dat dat kan opleveren voor oudere mensen, voor mensen
met kinderwagens, voor  onoplettende  fietsers, als het donker is, als auto’s moeten uitwijken,..   

Die putjes of putten dichten kost waarschijnlijk heel wat tijd en geld, maar lijkt me toch absoluut
noodzakelijk.

Ik heb daarom de volgende vragen voor het districtsbestuur:

-Heeft het bestuur een zicht op de winterschade aan het Borgerhoutse wegdek?

-Wanneer plant het bestuur om deze putten te dichten?

-Met welke middelen zal dit herstel gefinancierd worden?  Voorziet de stad hiervoor een extra
tegemoetkoming aan de districten of moeten hier andere projecten voor sneuvelen?

2013_IP_00179 - Interpellatie van raadslid Els Delanoeije: Kunst op
straat

Interpellatie

Indiener(s):
Els Delanoeije

Gericht aan:
Stephanie Van Houtven

Tijdstip van indienen:
21 mei 2013 21:10

Toelichting:
Op verschillende plaatsen in de stad - en ook in ons district-  zie ik hier en daar vrolijk versierde
nutskasten opduiken. Een initiatief dat de districten uitvoeren in samenwerking met de dienst
buurtregie van de stad. Een leuk initiatief dat het straatbeeld wat opfleurt.

In Borgerhout hebben we al enkele van deze kasten staan. Ik kan me bv de nutskast in de
Kattenberg voor de geest halen die versierd werd in het teken van de Borgerhoutse reuzen.

Toch denk ik dat we hier nog meer zouden kunnen doen. Er zijn nog heel wat kale nutskasten her
en der verspreid, maar er zijn misschien ook andere dingen die heel wat mooier zouden kunnen
ogen als ze wat creatief zouden worden aangepakt; ik denk aan kale muren,
schuttingen, verlichtingspalen, ... Een inventaris opmaken kan hier een eerste stap zijn.

Geizen het grote aantal creatieve kunstenaars dat ons district rijk is, vraag ik me af of we hen niet
kunnen inschakelen om de aankleding te realiseren. We zouden dit bv kunnen koppelen aan ons
B-Hart festival, of we zouden een wedstrijd kunnen uitschrijven. Opdracht zou kunnen zijn: dat
kunstenaars in hun eigen buurt iets over en voor hun buurt moeten creëren. Op die manier vertelt
het straatmeubilair verhalen over Borgerhout.
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Mijn vragen aan het districtsbestuur:

Kan er een invenatris opgemaakt worden van plaatsen, muren, meubilair,... die voor aankleding in
aanmerking komen?

Kunnen de Borgerhoutse kunstenaars mee ingezet worden om de aankleding te realiseren, bv via
een wedstrijd, een samenwerking met B-Hart, of....?

 

 

2013_IP_00180 - Interpellatie van raadslid Els Delanoeije:
uitbreiding schoolcapaciteit Borgerhout

Interpellatie

Indiener(s):
Els Delanoeije

Gericht aan:
Stephanie Van Houtven

Tijdstip van indienen:
21 mei 2013 21:25

Toelichting:
Ik vertel hier niemand iets nieuws:  we kampen in de stad met een gebrek aan scholen.

We krijgen onze kleutertjes en lagere schoolkinderen niet meer geplaatst. Momenteel zouden er
zo’n 200 plaatsen tekort zijn in de eerste kleuterklas.

Schepen van onderwijs Marinower heeft vorige maand al aangekondigd dat hij dringend werk wil
maken van bijkomende schoolcapaciteit. Prioriteit gaat daarbij naar Deurne, Borgerhout en ’t Kiel,
waar het tekort het grootst is.

Vorige maand werd hier in de raad een vraag gesteld tot organisatie van een themacommissie,
omdat we als district willen bekijken of we zelf ook inspanningen kunnen doen om dit moeilijke
probleem het hoofd te bieden.  

 

Op de info-avond rond het Moorkensplein gaf  schepen Van de Velde  aan dat er onderzocht
wordt of er op deze site een school kan gebouwd worden.  Eens te meer een teken van het
prangende gebrek aan klaslokalen in Borgerhout.

Aangezien het bouwen van  nieuwe scholen tijd vraagt, wil ik het districtsbestuur vragen om actief
mee op zoek te gaan naar bestaande gebouwen, die –eventueel mits een kleine ingreep-  dienst
zouden kunnen doen als school, kleuter- of lagere school.

Het herbestemmen van bestaande gebouwen  -en dat kunnen leegstaande scholen zijn of andere
leegstaande gebouwen die als schoolgebouw kunnen ingericht worden- heeft het voordeel dat we
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eventueel leegstand tegengaan, sneller extra capaciteit kunnen creëren én de kans verhogen dat
Borgerhoutse ouders in Borgerhoutse scholen  terecht zullen kunnen met hun kinderen.

 

Concreet wil ik de vraag stellen naar het gebruik van de Muziekschool aan de Collegelaan.

Deze locatie wordt momenteel  na de schooluren gebruikt  als stedelijke academie voor muziek en
woord en is dan ook uitgerust met klaslokalen, secretariaat etc. Is het niet mogelijk om dit gebouw
als volwaardige school te gebruiken, met na de schooluren de mogelijkheid om er de
muziekschool te behouden? Als dit mogelijk is, kunnen we misschien op vrij korte termijn heel
wat extra kinderen in en uit Borgerhout een plaats geven op school.

 

Mijn vragen aan het districtsbestuur:

-Kan onderzocht worden of de Muziekschool aan de Collegelaan gebruikt kan worden ter
uitbreiding van de schoolcapaciteit, of kan deze piste voorgelegd worden aan de bevoegde
schepen Marinower?

-Kan het districtsbestuur actief op zoek gaan naar andere mogelijke locaties om er op relatief korte
termijn extra schoolcapaciteit te creëren en ze voorleggen aan de schepen van onderwijs
Marinower?  

2013_IP_00186 - Interpellatie van raadslid Sadïa Choukri:
Borgerhout fietst! De stroeve coördinatie tussen organisatie en enkele
fietsers

Interpellatie

Indiener(s):
Sadïa Choukri

Gericht aan:
Marij Preneel

Tijdstip van indienen:
21 mei 2013 23:50

Toelichting:
Op 5 mei 2013 vond de tweede editie van Borgerhout fietst! plaats.  Dit initiatief – op naam van
Steunproject vzw- bracht een paar honderden fietsliefhebbers samen die een fietstocht van 10 km
ondernamen.  Ongeacht leeftijd, achtergrond en doelstelling: we waanden ons in een fietsparadijs
en dit kon echt niet stuk!

Het weer zat goed mee en de politiebegeleiding was uitstekend.  Tot mijn ongenoegen stelde ik
vast dat enkele fietsers (een 10-tal) het nodig vonden om van deze recreatieve fietstocht een ware
fietswedstrijd te maken waarna zeer gevaarlijke toestanden ontstonden: botsingen,
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2.  
3.  

1.  

woordwisselingen met organisatie en zelfs politie en burgerlijke ongehoorzaamheid (het niet
nakomen van politie-instructies).   En bij elke nieuwe fietsstop voegden anderen zich bij de groep
die niet waren ingeschreven en dus evenmin verzekerd.

Dit soort gedrag/mentaliteit hoort nergens thuis.  Dit kan voor niemand door de beugel.  Ook de
gemoedelijke sfeer dreigde te verzwakken wat niet de bedoeling kon zijn, lijkt mij. 

Na de voorlaatste stop aan het MAS heb ik de organisatieverantwoordelijke daarover
aangesproken.  Hij was zeker niet verbaasd over mijn gemaakte opmerkingen maar vond dat er
voldoende maatregelen genomen werden. 

Ik had van de districtsvoorzitter graag vernomen of u bij de besprekingen van Borgerhout fietst! in
het algemeen en de genomen maatregelen in het bijzonder betrokken bent geweest?.

Indien niet, wilt u bij de volgende edities alsnog initiatief nemen?

Indien ja, in welke mate is er nagedacht over het invoegen van niet-ingeschreven fietsers tijdens
het fietstraject?  Hoe kunnen we dit in de toekomst verhelpen?

2013_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Patrick Van den Abbeele:
Waar gaat het naar toe met Borgerhout?

Interpellatie

Indiener(s):
Patrick Van den Abbeele

Gericht aan:
Marij Preneel

Tijdstip van indienen:
21 mei 2013 23:50

Toelichting:
Mevrouw de voorzitter, beste collega’s,

Terugkijkend op de voorbije maand, kunnen we alleen maar vaststellen dat het in Borgerhout
volledig de verkeerde kant op gaat.
De gewone burger wordt volledig opgeofferd aan een politiek discours, dat alles behalve een
lokaal doel dient.
Dat discours wordt bovendien achter de schermen geregisseerd door extreem links met de
bedoeling de verborgen agenda, in 2014 de linkse kiesvijver leegroven, te realiseren.
Welke elementen voeden deze bekommernis:

Het “burgerfeest” van 1 mei en de reacties van Mevrouw Preneel hierop in de pers.
Het interview van Mevrouw Preneel en Wouter Van Besien in Knack
De raadscommissie in WGC Het Spoor

 

Het “burgerfeest” van 1 mei is een voorbeeld geweest van manipulatie en misbruik van een
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3.  

1.  
2.  
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burgergemeenschap.  Feest voor de burger ?  Niets van aan.  
Gelukkig was naast de revolutiepredikers ook de zon op het appel.
De burger die er was en zich niet veel aantrok van het gekakel in de speakers’ corner of op
het podium, had best een leuke dag.  
Of het enthousiasme van de aandachtige toehoorders even groot was, durf ik te betwijfelen. 
Aan verschillende zijden van het politieke firmament werden meer dan eens de
wenkbrauwen gefronst.
Het begon eigenlijk nog enkele dagen eerder, met het interview van Mevrouw Preneel en
haar partijvoorzitter in Knack.  Mevrouw Preneel verklaarde dat op lokaal vlak tot nu toe
PVDA+ een constructieve partner was.  Zij was zeer eerlijk in haar antwoord op de vraag
waarom SP-A/Groen voor PVDA+ gekozen had om een bestuur te vormen: “Er was
eigenlijk geen alternatief.”, zei ze.  Pure liefde dus.  Enkele lijnen verder in het artikel
verklaarde haar partijvoorzitter botweg dat de PVDA+ lokaal nog wel meevalt, maar dat er
nationaal enorme verschillen zijn qua visie en dat PVDA+ op economisch vlak een
verroeste visie heeft.
Klap op de vuurpijl was de raadscommissie in WGC Het Spoor.  Na een vrij interessante
uiteenzetting van de eerste spreker, kwam bij de tweede spreker na een 10-tal minuten de
aap uit de mouw:  Wat kwaliteit van de gezondheidszorg konden we best een voorbeeld
nemen aan:  jawel… Cuba.  Een land dat inderdaad op vele gebieden aan de top staat,
vooral op gebied van het met de voeten treden van mensenrechten, persvrijheid en
democratie.

Mevrouw Preneel, is het voor u nog altijd niet duidelijk dat elke activiteit en overleg voor en door
Borgerhoutse burgers gekaapt wordt door de partij van uw coalitiepartner ?

Het bestuur van dit district wordt uit elkaar gespeeld en misbruikt door een partij die zich van echt
lokale bestuurszaken geen barst aantrekt, en hier alleen kiespotentieel ziet voor 2014.  Het
gehanteerde middel is ook duidelijk geworden, en is zoals men kon verwachten : De revolutie
prediken en polariseren.

Borgerhout staat in de nabije toekomst voor een aantal maanden van overleg met de stad en vooral
met haar burgers.  En die burgers mogen niet alleen een selectie of elite zijn van mondige
bewoners van slechts enkele straten en pleinen.

ALLE burgers (ook de onmondige) en van HEEL Borgerhout hebben recht op aandacht en
behoorlijk bestuur.

De wijze waarop u nu toelaat dat zich een klimaat van onrust ontwikkelt, staat haaks op uw plicht
van behoorlijk bestuur in het belang van de burger.  Een beperkt aantal burgers die enkel een band
hebben in de gedachte van ultra-lokale en de meesten dan nog om individuele redenen, mag
Borgerhout niet gijzelen.

Daarom mijn vraag:

Hoe denkt u een eind te kunnen stellen aan de polariserende initiatieven ?
Het district Borgerhout bestaat uit meer wijken dan de enkele straten in de onmiddellijke
omgeving van het districtshuis.  Heeft de rest van Borgerhout geen recht op een tastbaar en
positief bestuur ?
Wat gaat u ondernemen opdat wij, raadsleden, tijdens thema- en andere commissies en de
Borgerhoutenaars, op door het district georganiseerde manifestaties, gespaard blijven van
pre-electorale propaganda van uw extreem-linkse coalitiepartner?  Mag het niet gewoonweg
plezant zijn in Borgerhout ?
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 Als oppositiepartij zouden wij blij moeten zijn met wat zich nu aan het afspelen is, want dit is een
voorbode van een bestuurlijk debacle.  Maar blij zijn wij echter allerminst, want zoiets wensen wij
de burgers niet toe en bovendien ligt Borgerhout ons te na aan het hart.

2013_IP_00184 - Interpellatie van raadslid Sofie Sas: Wijkoverleg
bestuursakkoord

Interpellatie

Indiener(s):
Sofie Sas

Gericht aan:
Marij Preneel, Zohra Othman

Tijdstip van indienen:
21 mei 2013 23:30

Toelichting:
In bet begin van deze legislatuur stond participatie centraal. Borgerhout zou een beleid krijgen, op
maat van haar inwoners en het beleid zou gevoerd worden met haar inwoners. 
 
Er werden een heel aantal overlegmomenten opgesteld waar buurtbewoners vragen konden stellen,
opmerkingen en bedenkingen konden geven of komen luisteren wat de plannen waren voor een
bepaalde buurt. 
 
Deze momenten vonden plaats in verschillende buurten in Borgerhout, zowel overdag als 's
avonds, opdat een zo groot en zo divers mogelijke groep kon participeren. 
 
 
 
De vragen die ik wil stellen, zijn de volgende: 
 
 
 
- hoeveel personen hebben uiteindelijk deelgenomen aan dit participatietraject? Zowel naar
vergaderingen als op de website
 
- er zijn verschillende kansengroepen die minder bereikbaar zijn via de klassieke kanalen, die
minder geneigd zijn naar dergelijke avonden te komen. Zijn er inspanningen gebeurd vanuit het
college om ook deze mensen te bereiken? Om hen te betrekken bij het bestuursakkoord en hun
mening te leren kennen? 
 
- wat is het vervolg van het traject? Wat zal er gebeuren met al deze resultaten?
 
- op vlak van het jongerenbeleid, wat gaat er met hen nog gebeuren? In het bestuursakkoord is er
sprake van een jongerenenquête, wanneer kunnen we deze verwachten? 

Mondelinge vragen
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2013_MV_00131 - Mondelinge vraag van raadslid Nadia Bachgada:
Verkeersveiligheid in Borgerhout

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Nadia Bachgada

Gericht aan:
Marij Preneel

Tijdstip van indienen:
22 mei 2013 08:04

Toelichting:
Ik ben er van overtuigd dat iedereen in deze zaal veiligheid hoog in het vaandel draagt. We willen
allemaal een veilige buurt maar verschillen vaak in keuze van beleid om tot ditzelfde doel te
komen. 
Borgerhout is een dichtbevolkt district met een aantal scholen, pleinen, cafés en nog meer
ontmoetingsplaatsen voor mensen. Daarenboven hebben we pal in het midden van Borgerhout een
bijzonder drukke, zone 50, baan waar vele handelaars gehuisvest zijn. Ik ben dan ook zeer
benieuwd naar de staat van ongevallen in ons district.
Graag zou ik dan ook de vraag willen stellen aan het college om mij wat meer informatie te
kunnen geven betreffende

1)  Hoeveel verkeersongevallen gebeurden er in Borgerhout de laatste vijf jaar (2008-2012)?
2) Hoeveel verkeersslachtoffers vielen er in die periode (2008-2012) (onderscheid tussen
voetgangers, fietsers, bromfietsers en autobestuurders/inzittenden en onderscheid tussen de
verschillende leeftijdscategorieën)?
3) Waar gebeuren in Borgerhout de meeste ongevallen? Kan u mij het overzicht geven van de
'zwarte punten' voor de periode 2008-2012?

2013_MV_00151 - Mondelinge vraag van raadslid Hendrik Roelandt:
Renovatieproject Wijnegemstraat en Kwekerijstraat

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Hendrik Roelandt

Gericht aan:
Marij Preneel

Tijdstip van indienen:
27 mei 2013 09:03

Toelichting:
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Op Borgerhout.tv vernamen we dat dit project impulsen moet geven aan Oud Borgerhout.

Projectontwikkelaar  markgravevastgoed en firtsimmo zijn de initiatiefnemers voor dit project.

In de Wijnegemstraat komen 14 appartementen , in de Kwekerijstraat 9 lofts met uitzicht op het
pas heraangelegde TerLooplein . Tevens zou er een polyvalente ruimte komen van 200 m2 .

Er werd een persmoment georganiseerd op vrijdag 24 mei te 11u bij Rataplan  in de
Wijnegemstraat. Spijts de uitnodiging was het persmoment reeds om 10 u en kwam er van vragen
stellen niets meer in huis.

Een aantal vragen hielden ons toch wel bezig :

- bij 23woonentiteiten hoeveel autostaanplaatsen werden er voorzien?

- een polyvalente ruimte van circa 200m2 kan er inpandig geladen en gelost worden.

Dit bleken toch terechte vragen gezien de ongemeen zware parkeerdruk die er in die straten al is.
De onmogelijke zoektocht naar een parkeerplaats wordt nog verhoogd wanneer er activiteiten zijn
bij Rataplan en t huske.

Door de projectontwikkelaars werd dit laconiek beantwoord met, wie hier komt wonen moet geen
auto hebben en alle verplaatsingen doen met de fiets, daar we per kamer x aantal fietsenbergingen
voorzien hebben.

Dit wierp vragen op bij de afgeleverde bouwvergunningen, en inderdaad projectontwikkelaars
moeten geen autostaanplaatsen voorzien wanneer ze enkel de binnenruimten verbouwen en de
voorgevels ongerept laten.

Inderdaad de bouwpromotoren moeten niets voorzien voor laden en lossen ,want de oppervlakte
van de polyvalente ruimte blijft onder de minimumruimte.

Men moet al niet te veel fantasie hebben om te begrijpen welke taferelen er zich gaan afspelen
wanneer deze woningen , door voornamelijk jonge gezinnen zullen betrokken worden.

Op dit moment zijn er bijna dagelijks conflicten bij het zoeken naar een parkeerplaats.

Als uitwijkplaats wordt de parking van de Gamma aan de Singel gebruikt. Bewoners van de buurt
mijden deze parking omdat 9/10 keer hun auto gevandaliseerd wordt.

Bij het aanplakken van de bouwtoelating werd door de buurt een petitie gevoerd waarop 188
bewoners hun bezorgdheid uitten  over het impact dat dit project op de parkeersituatie zou hebben.
Daar de vergunning binnen de wettelijke normen viel werd er van overheidswege geen gevolg aan
gegeven.

De buurt verwacht serieuze conflicten temeer bij het opstarten van de werken werd een werfzone
en kranen in de straat gezet, zonder dat er communicatie vanuit de bouwheer naar de bewoners
gebeurde. Deze manier van werken werpt bij de buurt nog meer verontwaardiging en vragen op.

Daarom vragen we dringend aan het districtsbestuur dat  de stad antwerpen, indien er
bouwvergunningen worden afgeleverd het bevoegde district adviesbevoegdheid zou krijgen en op
een korte termijn opmerkingen kan maken.

Dat tezamen met de stad, Gapa en het district naar een werkbare oplossing wordt gezocht om de
parkeerdruk in deze straten te verzachten . Bv door de buurtspoorweglei en de parking aan de
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Singel veiliger te maken.

2013_MV_00146 - Mondelinge vraag van raadslid Hans Gooris:
Leefbaarheid in de Tuinwijk

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Hans Gooris

Gericht aan:
Roger Koreman

Tijdstip van indienen:
26 mei 2013 17:33

Toelichting:
Vorige maand al, kaartte districtsraadslid Thomas Heiremans de problemen in en om de Tuinwijk
aan. Het antwoord van het college was duidelijk: 'Niet onze verantwoordelijkheid'. En maand en
ettelijke incidenten later, zijn veel bewoners van deze wijk radeloos. Meer en meer bewoners zijn
misnoegd en aanzien de situatie zelfs als uitzichtloos. Sterker nog, meermaals valt de term
verhuizen, de wijk verlaten en erger ... Voor velen is de maat meer dan vol en ze vragen zich dan
ook terecht af, of het district hun problemen wel ernstig neemt. Alle problemen waarmee deze
wijk te kampen heeft opsommen zou ons te ver brengen, maar ik wil jullie wel enkele reacties van
bezorgde bewoners niet onthouden.

" Het achterlaten van vuilnis en dikwijls gooien ze het nog naast de vuilbak in plaats van erin."

" Het dealen tijdens de duistere uren."

" Mannen, vrouwen en kinderen doen hun behoefte, groot en klein in de bosjes."

" Op een maand tijd zijn er negen fietsdiefstallen geweest. Vooral overdag."

En we kunnen zo nog een tijdje doorgaan. Het mag dus duidelijk zijn dat enige actie zich opdringt.
Is het zich verbergen achter een verhaal van verantwoordelijkheden, zuivere politicus politicienne,
met de bewoners van de Tuinwijk als collateral damage of durft het  college de confrontatie met
het stadsbestuur niet aan? Behoort het immers niet tot de kernwapen van het districtsbestuur om
de stad te adviseren over / te attenderen op lokale aangelegenheden?

Daarom ook volgende vraag:

1) Is het college bereid om het stadsbestuur over deze problemen aan te spreken en samen te
zoeken naar een oplossing?

2) Of kiest het college er eerder voor om te wachten tot heel deze wijk onleerbaar is geworden.

We hopen dat in het antwoord de paraplu deze maand in de paraplubak blijft, want niets blijven
doen is niets minder dan schuldig verzuim.
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