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A-punten
District Borgerhout
secretariaat
HD 1

2019_DRBO_00097

Wijk-en burgerinitiatieven Borgerhout - activiteiten met partner afwijking reglement - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2017_GR_00300 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Delegatie bevoegdheden: gemeenteraad districtsraden - Goedkeuring
 2018_DRBO_00026 - Verenigingsleven - Subsidiereglement - Goedkeuring
 2019_DRBO_00054 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2019 - Goedkeuring
Aanleiding en context
Op 4 november 2019 diende Amnesty International Vlaanderen een aanvraag in bij het district Borgerhout via
het reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en
harmonieus samenleven. Deze aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden van dit reglement omdat de aanvraag
niet tijdig ingediend werd.
Juridische grond
 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
 het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december
2006 (jaarnummer 2730);
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 het reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare
woonomgeving en harmonieus samenleven, goedgekeurd in de districtrictsraad van Borgerhout op 23
april 2018 (jaarnummer 26).
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 6 van het GR besluit van 29 mei 2017 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het reglement voor
het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk. Deze nieuwe bevoegdheden voor het district gaan
in op 1 januari 2019 (jaarnummer 300).
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de
districtscolleges gecoördineerd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en
verenigingsleven.
Op 23 april 2018 keurde de districtsraad van Borgerhout het besluit 'Verenigingsleven - Subsidiereglement Goedkeuring' goed. Artikel 18 van dit reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven die bijdragen
tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven, bepaalt dat het district beslist over de toekenning
van de toelage (jaarnummer 26).
Argumentatie
Door een laattijdige opvolging van de accountaanvraag van Amnesty International Vlaanderen in de databank
voor verenigingen (Fenix) door het district, ontving het district de aanvraag voor een toelage van 1.550,00 euro
voor de organisatie van Speak up for your Rights op 11 december 2019 pas op 4 november 2019.
Het reglement voorziet dat de aanvraag 6 weken voor de startdatum van de activiteit moet ingediend worden.
Dit betekende dat de aanvraag vijf dagen na de afsluit van de indieningsperiode werd ingediend.
Aangezien deze laattijdige indiening niet te wijten is aan Amnesty International beslist de raad om de aanvraag
alsnog te behandelen.
De aanvraag was volledig en de geplande activiteit voldoet aan de voorwaarden van het reglement.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
De districtsraad keurde op 27 mei 2019 (jaarnummer 54) de budgetwijziging goed van 2019, waarin de
middelen gereserveerd werden voor het betalen van deze toelagen.
Het district betaalt na de beslissing over de toelage van de aanvraag 80% van het toegekende bedrag uit. Het
resterende saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag en de eindafrekening.

Besluit
De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 21 stemmen voor en 1 stem tegen.
Stemden Ja: N-VA, CDenV, Open VLD, Groen, sp.a, PVDA
Stemden Nee: Vlaams Belang
Artikel 1
De districtsraad keurt de toekenning van een toelage van 1.000,00 euro aan Amnesty International Vlaanderen
voor het organiseren van Speak up for your Rights in de Roma op 11 december 2019 goed.
Artikel 2
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
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Omschrijving Bedrag Boekingsadres
Budgetplaats: 5036000000
Budgetpositie: 649800
Functiegebied: 1TBO070101A00000
zie lijst
Subsidie: SUB_NR
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 1BO070110
Budgetperiode: 1900

Bestelbon

zie lijst

Bijlagen
1. BORG_bijlage_ebesluit_week48.pdf
2. Subsidie_Amnesty_International.pdf
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2019_DRBO_00090

Districtsraad - Notulen districtsraad 21 oktober 2019 - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 21 oktober 2019.
Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg
dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in
chronologische volgorde.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 132 en 277 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.
De administratie maakte een samenvatting van de raadscommissie(s). Dit verslag is raadpleegbaar in
eBesluitvorming en wordt ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit
De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De districtsraad keurt de notulen van 21 oktober 2019 goed.
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
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Bijlagen
1. Notulen_DR_20191021.pdf
2. 20191014_RCBO_verslag.pdf
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2019_DRBO_00086

Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege. Interne taakverdeling Kennisneming

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2019_DCBO_00223 - Legislatuur 2019-2024 - Districtscollege. Interne taakverdeling - Goedkeuring
Aanleiding en context
Op 8 januari 2019 vond de installatievergadering van de districtsraad plaats. Aan de hand van een gezamenlijke
akte van voordracht werd het districtscollege verkozen.
Per brief van 5 september 2019 deelde mevrouw Stephanie Van Houtven haar ontslag als districtsraadslid en als
districhtsschepen met ingang van 23 september 2019 mee.
Op de zitting van de districtsraad van 23 september 2019 met jaarnummer 82 werd, op basis van een
ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-districhtsschepen, Ben Segers verkozen verklaard als nieuwe
districtsschepen.
De districtsraad nam ook kennis van de volgende rangorde van de districtsschepenen:





eerste districtsschepen: Marijke Joanna Kristina PRENEEL;
tweede districtsschepen: Ben VAN DUPPEN;
derde districtsschepen: Omar AL JATTARI;
vierde districtsschepen: Luc MOERKERKE (einddatum mandaat 31 december 2021) wordt opgevolgd
door Mariam EL OSRI;
 vijfde districtsschepen: Ben SEGERS.
Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:
 artikelen 52 en 129 stellen dat het districtscollege collegiaal beslist;
 artikelen 133 tot en met 145 (Afdeling 8. Bevoegdheden).
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.
Argumentatie
Een interne werkverdeling is noodzakelijk om een efficiënte uitoefening van de bevoegdheden die aan het
districtscollege werden toegekend, mogelijk te maken.
Deze taakverdeling houdt geen overdracht van bevoegdheden in die aan het districtscollege werden toegekend,
noch verleent zij de betrokken districtsschepen enige persoonlijke beslissingsbevoegdheid over de
aangelegenheden die hem/haar werden toevertrouwd. Alle beslissingen van het districtscollege worden steeds
collegiaal genomen.
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Financiële gevolgen
Nee

Besluit
.
Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de volgende interne taakverdeling van het districtscollege:

Marij Preneel (districtsburgemeester en behoorlijk afgevaardigd ambtenaar van de burgerlijke stand):









openbaar domein;
wijkoverleg;
burgerlijke stand;
reuzenstoet;
groenvoorziening;
afval;
duurzaamheid;
Luchtvaartbuurt - Te Boelaarbuurt - Buurt Koxplein-Lt. Naeyaertplein.

Ben Van Duppen (districtsschepen):








senioren;
armoedebestrijding;
markten en foren;
diversiteit;
samenlevingsopbouw;
begroting;
Buurt Krugerplein - Terloplein.

Omar Al Jattari (districtsschepen):
 jeugd;
 Buurt Tuinwijk - Joe Englishstraat.
Luc Moerkerke (districtsschepen):
 sport;
 middenstand en lokale economie;
 Buurt Laar.
Ben Segers (districtsschepen):









cultuur;
erfgoed;
feestelijkheden;
mobiliteit;
participatie openbaar domein;
communicatie;
dierenwelzijn;
Buurt Moorkensplein.
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Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
4

2019_DRBO_00092

Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering Actieplan en begroting 2020. Steminstructies stadsafgevaardigde Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2015_GR_00258 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - eva-vzw lokaal cultuurbeleid district Borgerhout.
Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
 2019_GR_00162 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout - Algemene
vergadering en raad van bestuur. Aanduiding - Goedkeuring
 2014_GR_00970 - Cultuur - vzw lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Oprichting eva-vzw op basis van
motiveringsverslag. Statuten - Goedkeuring
 2015_DRBO_00041 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - eva-vzw lokaal cultuurbeleid district Borgerhout.
Samenwerkingsovereenkomst. Advies - Goedkeuring
Aanleiding en context
In het kader van het decreet lokaal bestuur stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de
beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig
lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de
meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.
De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de
cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.
De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Bij gemeenteraadsbesluit van 25
maart 2019 (jaarnummer 162) werd mevrouw Stephanie Van Houtven aangeduid als afgevaardigde namens de
stad in de algemene vergadering.
Met het bericht van 6 november 2019 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dat op 11
december 2019 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:
 Verslag algemene vergadering 26 juni 2019. Goedkeuring
 Vervanging leden van de Algemene Vergadering vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.
Kennisneming
 Benoemen leden van de Raad van Bestuur vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Goedkeuring
 Actieplan 2020. Goedkeuring
 Begroting 2020. Goedkeuring
 Varia
Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.
Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 970) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal
Cultuurbeleid district Borgerhout goed.
Op 30 maart 2015 (jaarnummer 41) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van
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samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout,
alsook over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.
Op 26 mei 2015 (jaarnummer 258) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van
artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 11 § 2 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de raad van bestuur, overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving, de jaarrekening vaststelt en vervolgens de vastgestelde rekening ter goedkeuring
voorlegt aan de districtsraad, uiterlijk op 30 juni die volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking
heeft. In het districtsraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de jaarrekening dienen ineens de
steminstructies te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden
goedgekeurd.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen
rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap,
vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van
gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de
algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.
In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden
gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.
Argumentatie
Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dient
de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Borgerhout te worden voorgelegd.
De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout keurde op 7 oktober 2019 het
actieplan en de begroting 2020 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Borgerhout en de
Algemene Vergadering.
Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan van het lokaal
cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal
Cultuurbeleid district Borgerhout handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de
districtsraad Borgerhout kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de
stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.
De districtsraad Borgerhout geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de
algemene vergadering van 11 december 2019 goed te keuren.
De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit
De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 21 stemmen voor en 1 onthouding.
Stemden Ja: N-VA, CDenV, Open VLD, Groen, sp.a, PVDA
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang
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Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal
Cultuurbeleid district Borgerhout van 11 december 2019:
 Verslag algemene vergadering 26 juni 2019. Goedkeuring
 Vervanging leden van de algemene vergadering vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.
Kennisneming
 Benoemen leden van de raad van bestuur vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Goedkeuring
 Actieplan 2020. Goedkeuring
 Begroting 2020. Goedkeuring
 Varia
Artikel 2
De districtsraad keurt het actieplan 2020 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.
Artikel 3
De districtsraad keurt de begroting 2020 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.
Artikel 4
De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de
districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout alle punten van de
agenda goed te keuren.
Artikel 5
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Uitnodiging_AV_vzwLCB-BO_20191106.pdf
Verslag_AVvzwLCB_BO_20190626_DEF.pdf
Actieplan_LCB_2020_met_paginanummers_Financiën-stad-nog-aan-te-vullen.pdf
BegrotingvzwBO_2020_20190930.pdf
20191007_RvBLCB_verslag.pdf

B-punten
District Borgerhout
openbaar domein
5

2019_DRBO_00087

District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2017_CBS_08994 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement Goedkeuring
Aanleiding en context
De Eugeen Joorsstraat in het district Borgerhout:
 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
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 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd
door het college in zitting van 13 oktober 2017 (jaarnummer 8994);
 maakt deel uit van de goedgekeurde zone 30, gekend als "Borgerhout Intramuros-Zuid";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20steeeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met
parkeerschijf en bewonerskaart.
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen ontving de vraag van een groep autodelers, lid van autodelen.net, om een
autodeelplaats in de buurt van hun woning in de Eugeen Joorsstraat in te richten.
Bij de heraanleg van de 's Herenstraat werd er een voetpaduitstulping gerealiseerd ter hoogte van de Eugeen
Joorsstraat. Dit impliceert een verplaatsing van de parkeerplaatsen naar de oneven zijde van straat in het deel
gelegen tussen de 's Herenstraat en de Sterlingerstraat.
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:
 het parkeren wordt toegestaan aan de oneven zijde tussen de 's Herenstraat en de Sterlingerstraat;
 inrichten van een voorbehouden autodeelplaats in de Eugeen Joorsstraat ter hoogte van huisnummer 4
(één plaats).
Onderzoek heeft uitgewezen dat het inrichten van een autodeelplaats uitvoerbaar is.
o de autodeelgroep in de nabije omgeving van de Eugeen Joorsstraat voldoet aan alle
voorwaarden om een autodeelplaats in de buurt in te richten;
o De stad Antwerpen wil autodelen faciliteren, onder meer door het aantal parkeerplaatsen te
verhogen. Autodelen levert in de praktijk een grote ruimtebesparing op. Al naargelang de
context worden er volgens onderzoek vier tot acht parkeerplaatsen per deelwagen bespaard. Het
aanbod van autodelen in de buurt zal bovendien de buurtbewoners extra stimuleren om er
gebruik van te maken. Om deze redenen en in het kader van duurzame mobiliteit wordt het
autodelen in de stad Antwerpen dan ook gestimuleerd.
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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:
 1 - Woonstad
 1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te
vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district
 1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht
schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.
 1SBO050101 - De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht
voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.

Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 11 oktober 2019.
Advies:

Gunstig advies

Besluit
De districtsraad Borgerhout 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 Eugeen Joorsstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het
aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 13 oktober 2017 (jaarnummer 8994).
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. 20190918_autodelen_NT.pdf
2. 20190918_artikels.pdf
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Aanvullend verkeersreglement voor de Eugeen Joorsstraat in het district Borgerhout
Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, wordt ingevoerd:
 in het gedeelte begrepen tussen de ’s Herenstraat en de Guido Gezellestraat met toegelaten
rijrichting naar de Guido Gezellestraat.
De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht.
Artikel 2: het parkeren wordt verboden:
 langs de oneven zijde vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 41;
 langs de even zijde vanaf huisnummer 46 tot het einde van de straat.
Het verkeersbord E1 wordt 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 57 (een plaats);
 ter hoogte van het nummer 75/77 (een plaats).
De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.
Artikel 4: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor autodelen ter hoogte van nr. 4 (1 plaats).
De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.
Artikel 5: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan:
 ter hoogte van de ’s Herenstraat;
 langs beide zijden van het kruispunt met de Sterlingerstraat.
Artikel 6: parkeervakken worden gemarkeerd door witte markeringen op de voorbehouden plaatsen
voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht.
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District Borgerhout. Gillis Van Biervlietstraat - Aanpassing aanvullend
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2012_GR_00258 - Aanpassing verkeersreglement - District Borgerhout. Gillis Van Biervlietstraat Goedkeuring
Aanleiding en context
De Gillis Van Biervlietstraat in het district Borgerhout:
 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd
door de gemeenteraad op 26 maart 2012 (jaarnummer 258);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Borgerhout intra-muros Noord";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20steeeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met
parkeerschijf en bewonerskaart;
Op 3 juli 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Gillis Van Biervlietstraat om een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de
verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en
proefopstellingen werden vastgesteld;
 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap.
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Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer
11 (artikel 3).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Gillis Van Biervlietstraat op nummer 11,
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:
 1 - Woonstad
 1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te
vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district
 1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht
schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.
 1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd
worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Besluit
De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De districtsraaad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de
politie van het wegverkeer voor de Gillis Van Biervlietstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het
aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 maart 2012 (jaarnummer 258).
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. 20191011_plan_Gillis Van Biervlietstraat.pdf
2. 20191011_AVR.pdf
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Aanvullend verkeersreglement voor de straat Gillis Van Biervlietstraat in het district
Borgerhout
Artikel 1: Het eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd met toegelaten rijrichting van de kwekerijstraat
naar het Jan Borluutplein.
De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht.
Artikel 2: Een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met
de as van de rijbaan:


ter hoogte van de Kwekerijstraat



ter hoogte van het Jan Borluutplein

Artikel 3: Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door
personen met een handicap:


langs de oneven zijde ter hoogte van nummer 11

Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht.
Artikel 4: Parkeervak wordt gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden
plaats voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht.
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District Borgerhout. Godtsstraat - Aanpassing aanvullend
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
De Godtsstraat in het district Borgerhout:
 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd
door de gemeenteraad op 20 september 1988 (jaarnummer 1490);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Borgerhout Intra-muros Zuid';
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20steeeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met
parkeerschijf en bewonerskaart.
Op 17 oktober 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Godtsstraat om een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de
verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en
proefopstellingen werden vastgesteld.
 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
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
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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
18 (artikel 2).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Godtsstraat op nummer 18, 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:
 1 - Woonstad
 1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te
vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district
 1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht
schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.
 1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd
worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Besluit
De districtsraad Borgerhout 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 Godtsstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend
reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 september 1988 (jaarnummer 1490).
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. 19880920_GR_1490.pdf
2. 20191023_planGodtsstraat_MVP.pdf
3. 20191023_AVRGodtsstraat.pdf
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Aanvullend verkeersreglement voor de Godtsstraat in het district Borgerhout
Artikel 1: Een oversteekplaats voor voetgangers wordt afgebakend door witte banden, evenwijdig met
de as van de rijbaan, ter hoogte van de Fonteinstraat.
Artikel 2: Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt worden door personen
met een handicap:


Langs de even zijde ter hoogte van nummer 18

Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht.
Artikel 3: Parkeervak wordt gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden
plaats voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht.
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Districten Borgerhout en Deurne. Turnhoutsebaan - Aanpassing
aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2014_CBS_04170 - Aanpassing verkeersreglement - District Borgerhout. Turnhoutsebaan (gewestweg) Goedkeuring
Aanleiding en context
De Turnhoutsebaan in de districten Borgerhout en Deurne:
 is een gewestweg, waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd
door het college op 18 april 2014 (jaarnummer 4170);
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20steeeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met
parkeerschijf en bewonerskaart.
Op 24 oktober 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Turnhoutsebaan om een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de
verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en
proefopstellingen werden vastgesteld;
 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
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Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer
119 (artikel 2).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende op de Turnhoutsebaan 127, voldoet aan de
voorwaarden.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Financiële gevolgen
Nee
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad.
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 1 - Woonstad
 1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te
vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district
 1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht
schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.
 1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd
worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Besluit
De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de
politie van het wegverkeer voor de Turnhoutsebaan in de districten Borgerhout en Deurne, ter vervanging van
het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 18 april 2014 (jaarnummer 4170).
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. MVP_planTurnhoutsebaan119.pdf
2. 20191104_AVR_Turnhoutsebaan.pdf
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Aanvullend verkeersreglement voor de Turnhoutsebaan in de districten Borgerhout en Deurne
Artikel 1: Het parkeren wordt verboden langs de even zijde:


vanaf het nummer 286 tot de Appelstraat;



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

De verkeersborden E1 worden aangebracht.
Artikel 2: Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een
handicap:
langs de even zijde:


ter hoogte van het nummer 64 (een plaats);



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



ter hoogte van het nummer 170 (twee plaatsen);



ter hoogte van het nummer 224 (een plaats)



ter hoogte van het nummer 276 (een plaats)

langs de oneven zijde:


ter hoogte van het nummer 23 (twee plaatsen)



ter hoogte van het nummer 117 (een plaats)



ter hoogte van het nummer 119 (een plaats)



ter hoogte van het nummer 213 (twee plaatsen)

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht.
Artikel 3: Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor taxi’s (een plaats), langs de even zijde, ter
hoogte van het nummer 282 (Roma).
Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht.
Artikel 4: Een verdrijvingsvak wordt gemarkeerd door middel van witte evenwijdige schuine strepen,
ter hoogte van het nummer 412 tot aan de Engelselei.
Artikel 5: Parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden
plaatsen voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap en het pictogram wordt op het
wegdek aangebracht.
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District Borgerhout. Zegepraalstraat - Aanpassing aanvullend
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
De Zegepraalstraat in het district Borgerhout:
 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd
door de gemeenteraad op 13 maart 1984 (jaarnummer 297);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Borgerhout intra-muros Zuid";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20steeeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met
parkeerschijf en bewonerskaart;
Op 11 oktober 2019 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Zegepraalstraat om een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de
verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en
proefopstellingen werden vastgesteld;
 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen
met een handicap;
 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
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
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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
27 (artikel 1).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Zegepraalstraat op nummer 27, 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:
 1 - Woonstad
 1SBO05 - Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te
vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district
 1SBO0501 - Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht
schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.
 1SBO050102 - Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd
worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Besluit
De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De districtsraaad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de
politie van het wegverkeer voor de Zegepraalstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend
reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 maart 1984 (jaarnummer 297).
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. 20191031_AVR_Zegepraalstraat.pdf
2. 20191031_plan_InrichtingMVP.pdf
3. 19840313_279.pdf
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Aanvullend verkeersreglement voor de Zegepraalstraat in het district Borgerhout
Artikel 1: Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door
personen met een handicap langs de oneven zijde ter hoogte van nummer 27.
Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht.
Artikel 2: Een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met
de as van de rijbaan:


ter hoogte van de Sterlingerstraat



ter hoogte van de Ledeganckstraat

Artikel 3: Parkeervak wordt gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden
plaats voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht.
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secretariaat
10

2019_DRBO_00091

Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2020. Vaststelling Kennisneming

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2019_DCBO_00235 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2020. Vaststelling - Goedkeuring
Aanleiding en context
De vergaderdata van het districtscollege 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
voorzitter van het districtscollege 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 bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de
commissie. Artikel 6 van het Basisreglement Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25 februari 2019 (jaarnummer 130) bepaalt dat de oproeping van de raadscommissies digitaal
worden 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 2020:

Districtscollege

Raadscommissie

Districtsraad

(telkens om 12.00 uur)
14 januari
28 januari
4 februari
18 februari
10 maart
24 maart
31 maart
28 april
12 mei
26 mei

(telkens om 19.30 uur)
20 januari

(telkens om 20.00 uur)
27 januari

10 februari

17 februari

16 maart

23 maart

20 april

27 april

18 mei

25 mei
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9 juni
23 juni
7 juli
25 augustus
15 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
1 december

15 juni

22 juni

21 september

28 september

19 oktober

26 oktober

16 november

23 november

7 december

14 december

15 december

Financiële gevolgen
Nee

Besluit
.
Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de vergaderdata voor 2020.
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

11

2019_DRBO_00093

Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde
kwartaal 2019 - Kennisneming

Motivering
Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de
vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.
Op 30 april 2019 vond een vergadering plaats van de jeugdraad van het district Borgerhout.
Op 23 april, 11 juni, 20 augustus en 10 september 2019 vond een vergadering plaats van de seniorenraad van het
district Borgerhout.
Op 24 april 2019 vond een vergadering plaats van de cultuurraad van het district Borgerhout.
Juridische grond
Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden
en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te
adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de
gemeenteraad.
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Artikel 135 van het Dereet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.
Argumentatie
Zoals bepaald door het Gemeentedecreet worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd
aan het districtscollege en de districtsraad.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit
.
Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:
Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad
30 april 2019
Seniorenraad
23 april 2019
Seniorenraad
11 juni 2019
Seniorenraad
20 augustus 2019
Seniorenraad
10 september 2019
Cultuurraad
24 april 2019
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20190430_Verslag_JR_April.pdf
Verslag_AV_20190423.pdf
Verslag_AV_20190611.pdf
Verslag_AV_20190820.pdf
Verslag_AV_20190910.pdf
CR_BV_20190424_verslag.pdf

A-punten
District Borgerhout
secretariaat
1

2019_DRBO_00089

Beleids- en Beheerscyclus - Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
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Voor het einde van het jaar dat volgt op de districtsraadsverkiezingen stelt de districtsraad een meerjarenplan
vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting van het
meerjarenplan.
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de districtsraadsverkiezingen en loopt af op het einde van
het jaar na de daaropvolgende districtsraadsverkiezingen.
De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 met
dienstmededeling van 25 juli 2019 van de bedrijfseenheid Financiën.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over het opmaken van het meerjarenplan.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen.
Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de
districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden
gelezen als volgt:
1.
2.
3.
4.

"de gemeente" als "het district";
"de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
"elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
"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".
Argumentatie
Het bestuursakkoord wordt in doelstellingen omgezet en vertaald in het meerjarenplan 2020 - 2025.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
De opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Besluit
De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 6 stemmen tegen
en 2 onthoudingen.
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Stemden Ja: Groen, sp.a, PVDA
Stemden Nee: NVA, Vlaams Belang
Hebben zich onthouden: CDenV, Open VLD
Artikel 1
De districtsraad keurt de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de
beleids- en beheerscyclus goed.
Artikel 2
De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.

Bijlagen
1. MJP_Borgerhout_2020_2025.pdf

INITIATIEFRECHT
Interpellaties - Moties - Resoluties
25 november 2019 21:06 - Hans Maes, districtsraadslid verlaat de zitting
12

2019_IP_00282

Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Properheid buurt
Stenenbrug extra-muros

Antwoord
.
Indiener(s)
Sharmin Shayla
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
19 november 2019 22:38
Toelichting
Op de Stenenbrug extra-muros worden de straten niet meer proper gehouden. Het is een drukke buurt met
winkels en met het Xaveriuscollege. Dagelijks passeren hier veel mensen. De buurt wordt niet regelmatig
schoongemaakt en er wordt verwacht dat de inwoners de straten zelf schoon houden. De stad neemt zelf geen
initiatief om de straten proper te houden en een net Borgerhout te creëren.
Mijn vragen:
1. Wat kan er aan gedaan worden? Extra vuilnisbakken? Extra straatvegers/straatveegsters?
2. Wat kan het district doen? Wat moet het stadsbestuur doen?
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17

2019_IP_00283

Interpellatie van raadslid Abdullah Ibrahim: De snelheidsmetingen in
Borgerhout

Antwoord
.
Indiener(s)
Abdullah Ibrahim
Gericht aan
Olivier Elias
Tijdstip van indienen
20 november 2019 10:43
Toelichting
De snelheidsnormen worden in verschillende straten in Borgerhout niet gerespecteerd. Daarom is een
snelheidsmeting in bepaalde straten cruciaal. De snelheidsmetingen gebeuren regelmatig, en op verschillende
tijdstippen. De prioriteiten en de volgorde van deze straten worden in een lijst opgesteld.
 Welke straten staat erop?
 Hoe worden de metingen afgestemd?
 Welke straten krijgen de voorgang?

18

2019_AM_00134

Amendement van raadslid Olivier Elias: Aanvulling omtrent
handhaving zone 30

Antwoord
De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 21 stemmen voor.
Stemden Ja: PVDA, sp.a, Groen, CDenV, Vlaams Belang, N-VA
Indiener(s)
Olivier Elias
Gericht aan
Olivier Elias
Tijdstip van indienen
25 november 2019 11:58
Toelichting
De motie met als onderwerp 'Vraag tot permanente zone 30 aan Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei'
kaart een terechte problematiek aan.
Voorstel om onderaan een tweede artikel toe te voegen:
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Artikel 2
De districtsraad van Borgerhout adviseert aan het college van burgemeester en schepenen om, indien het
snelheidsregime van de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei permanent aangepast wordt, de nodige
flankerende maatregelen te voorzien en eventuele handhaving toe te passen teneinde de veiligheid van de
zwakste weggebruikers en schoolgaande kinderen zoveel mogelijk te vrijwaren.
Koppeling aan agendapunt
2019_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Abdullah Ibrahim, Pieter Vissers: Motie - vraag tot
permanente zone 30 aan Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei
13

2019_MOT_00089

Voorstel tot motie van raadsleden Abdullah Ibrahim, Pieter Vissers:
Motie - vraag tot permanente zone 30 aan Arthur Matthyslaan en de
Jozef Verbovenlei

Antwoord
De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 15 stemmen voor en 6
onthoudingen.
Stemden Ja: PVDA, sp.a, Groen, CDenV
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, N-VA
Indiener(s)
Abdullah Ibrahim; Pieter Vissers
Gericht aan
Olivier Elias
Tijdstip van indienen
20 november 2019 23:43
Toelichting
Een van de belangrijke doelstellingen in een duurzaam mobiliteitsbeleid is de verhoging van de
verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de verkeersonveiligheid. In een schoolomgeving is dit van cruciaal
belang, omdat kinderen en jongeren extra kwetsbaar zijn in het verkeer.
Aan de grens Deurne-Borgerhout, omgeving Boelaerpark, vinden we twee scholen op een korte afstand: De
Vlinderboom (kleuter en lager) en de Hoedjes van Papier (lager), samen goed voor meer dan duizend
schoolgaande kinderen.
Echter is er momenteel op de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei geen duidelijke signalisatie over de
maximaal toegelaten snelheid in deze schoolomgeving. De digitale borden met een snelheidsbeperking van 30
km/uur aan Borgerhoutse en Deurnese kant (deze ter hoogte van de Knyffstraat) functioneren de laatste weken
niet naar behoren. Chauffeurs krijgen dan carte blanche om volop gas te geven op deze weg.
Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zijn veilige snelheidslimieten “de
hoogste snelheden waarbij de kans op conflicten nog beperkt is en de kans op ernstige letsels bij een botsing
vrijwel onbestaande is” (bron: brochure snelheidsmanagement van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
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Hoe wordt die veilige snelheid bepaald? Door rekening te houden met de functie van de weg, de samenstelling
van het verkeer en de kans op conflicten. In deze omgeving zijn zeer zwakke weggebruikers, namelijk jonge
kinderen, aanwezig, én in een groot aantal. Auto’s en bussen nemen ook deel aan het verkeer. De kans op
conflicten vraagt dus een lagere snelheid, die de doorstroming van gemotoriseerd verkeer niet in de weg staat.
Een belangrijk gegeven is dat de omliggende straten Knyffstraat, De Brierstraat, Smetsstraat, Thibautstraat en
De Borrekensstraat tot een zone 30 behoren. De Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei kunnen perfect
mee aansluiten bij een bestaande zone 30. Op die manier wordt de snelheid van deze wegen aangepast aan de
zwakke verkeersdeelnemers en wordt het ook duidelijker voor de chauffeurs aan welke snelheid ze zich zouden
moeten aanhouden. Ideaal hoort hier ook politie-handhaving erbij, controles en/of andere aanvullende
maatregelen.
Omdat deze motie een terechte problematiek aankaart, voegt raadslid Olivier Elias nog een amendement toe
waabij gevraagd wordt de nodige flankerende maatregelen te voorzien en eventuele handhaving toe te passen
teneinde de veiligheid van de zwakste weggebruikers en schoolgaande kinderen zoveel mogelijk te vrijwaren
(2019_AM_00134).
De districtsraad van Borgerhout neemt daarom volgende motie aan:
Artikel 1

De districtsraad van Borgerhout adviseert aan het college van burgemeester en schepenen om de
snelheidsregime van de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei permanent aan te passen en mee op te
nemen in de grote zone 30 in Borgerhout en Deurne.
Artikel 2
De districtsraad van Borgerhout adviseert aan het college van burgemeester en schepenen om, indien het
snelheidsregime van de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei permanent aangepast wordt, de nodige
flankerende maatregelen te voorzien en eventuele handhaving toe te passen teneinde de veiligheid van de
zwakste weggebruikers en schoolgaande kinderen zoveel mogelijk te vrijwaren.
Koppeling aan agendapunt
2019_IP_00283 - Interpellatie van raadslid Abdullah Ibrahim: De snelheidsmetingen in Borgerhout
14

2019_IP_00286

Interpellatie van raadslid Jos D'Haese: Oversteekplaats Reuzenpoort

Antwoord
.
Indiener(s)
Jos D'Haese
Gericht aan
Marij Preneel
Tijdstip van indienen
20 november 2019 23:11
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Toelichting
Leerlingen, leerkrachten en ouders van de Reuzenpoort hebben op donderdag 14 november actie gevoerd voor
een oversteekplaats aan hun school. Ze blokkeerden even de Turnhoutsebaan om aandacht te vragen voor de
verkeersveiligheid.
Naast een oversteekplaats, vroegen ze ook ingrepen die de snelheid van auto’s op de Turnhoutsebaan afremmen
zodat de zone 30 ook echt nageleefd wordt en maatregelen om de verschillende vervoersmiddelen op de
Turnhoutsebaan te scheiden.
Een week later kwamen we te weten dat de actievoerders van de Reuzenpoort – uiteraard – groot gelijk hebben.
We stevenen dit jaar af op een recordaantal PV’s voor verkeersovertredingen op de Turnhoutsebaan. Zelfs
burgemeester De Wever moet toegeven: “Ondanks onze inspanningen is er geen enkele merkbare verandering
vast te stellen in het gedrag.”
Zoals ook de burgemeester aanhaalt, kunnen de onveilige verkeerssituaties op de Turnhousebaan niet opgelost
worden door enkel in te zetten op handhaving. Een heraanleg van de Turnhoutsebaan dringt zich op. Maar
blijkbaar is het maar de bedoeling om tegen eind 2024 plannen te maken voor een heraanleg, die dan pas in de
volgende legislatuur zou worden uitgevoerd. Daar kunnen we toch niet op wachten?
Ik vraag me daarom af of de schepen meer informatie heeft over de plannen voor de heraanleg van de
Turnhoutsebaan? En of de schepen er bij het Vlaams gewest op kan aandringen om in afwachting van de
heraanleg, op zijn minst veilige oversteekplaatsen te voorzien?

15

2019_IP_00285

Interpellatie van raadslid Anneleen Lauwers: Wat zijn de gevolgen van
de besparingen op cultuur door de Vlaamse regering voor Borgerhout?

Antwoord
.
Indiener(s)
Anneleen Lauwers
Gericht aan
Olivier Elias
Tijdstip van indienen
20 november 2019 23:04
Toelichting
Jammer genoeg is ons ter oren gekomen dat de Vlaamse regering enorme besparingen zal doorvoeren die een
immense impact zullen hebben op de kunst- en cultuursector.
Iedereen van de kunst- en cultuursector moet tussen de 3% en 6% inleveren, maar het meest dramatische is de
besparing van 60 procent op de projectsubsidies. Dit zijn net de middelen die het mogelijk maken voor jonge
makers, creatievelingen, kunstenaars en ensembles om te groeien. Op deze manier zal er veel verdwijnen van
het cultureel Vlaanderen.
Voor een district als het onze waar heel wat creatievelingen actief zijn, komt dit hard aan. Op deze manier wordt
het spreken over een gespreid cultureel centrum wel heel moeilijk.
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Interpellatie aan de schepen Ben Segers:
- Heeft u al een zicht op het aantal organisaties in Borgerhout die getroffen zijn door deze besparingen? Wat zijn
de gevolgen hiervan?
- Komen er projecten in gedrang die mee zijn opgenomen in het jaar actieplan van cultuur?

25 november 2019 21:42 - Said Boussacouq, districtsraadslid verlaat de zitting
16

2019_IP_00284

Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Parkeeroverlast tijdens
evenementen in de Roma
AFGEVOERD

25 november 2019 21:43 - De voorzitter sluit de zitting
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