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districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
Behandeld
Mondelinge vraag zitting van 26 februari 2018

Samenstelling
de heer Karel Hendrickx, voorzitter districtsraad
de heer Rudi Sempels, districtsschepen; de heer Willem Van Alsenoy, districtsraadslid; de heer Marcel 
Bartholomeeussen, districtsschepen; de heer Zander Vliegen, districtsraadslid; mevrouw Nathalie Aertssen, 
districtsschepen; mevrouw An Van Uffelen, districtsraadslid; mevrouw Jenny Vekemans, districtsraadslid; de 
heer Roger Dons, districtsraadslid ; de heer Frank Frederickx, districtsraadslid; de heer Carl Geeraerts, 
voorzitter districtscollege; de heer Marc Maes, districtsraadslid; de heer Raf Crynen, districtsraadslid; de heer 
Gert Van Herck, districtsraadslid; de heer Walter Sillis, districtsraadslid 
de heer Jan Smets, districtssecretaris; mevrouw Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Zijn verontschuldigd:
de heer Gert Van Herck, districtsraadslid; de heer Walter Sillis, districtsraadslid; mevrouw Liesbeth Sleymer, 
plaatsvervangend districtssecretaris

2018_MV_00032 Mondelinge vraag van raadslid Zander Vliegen: Wachtdok voor lichters 
(Kanaaldok B2 Zoutedijk Berendrecht): stand van zaken.

Indiener(s)

Zander Vliegen

Gericht aan:

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen 

26 februari 2018 9:25

Toelichting

Geachte Voorzitter van het Districtscollege,

Beste Carl,

 

Op 24 oktober 2016 maakte onze Districtsraad unaniem zijn bemerkingen en tegenstand over omtrent 
de inrichting van wachtplaatsen voor binnenvaart aan het Kanaaldok te Berendrecht.

Ondanks dit advies en signaal ging het College van Burgemeester en Schepenen alsook het 
Havenbedrijf verder met deze plannen, en kwam de heer William Demoor deze plannen informeel 
toelichten na de Districtsraad van 23 oktober 2017.
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Opnieuw werden heel wat vragen gesteld, aangezien er geen rekening werd gehouden met onze 
bemerkingen.

Op 27 oktober 2017 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag voor de 
stedenbouwkundige vergunning, ondanks onze bezwaren, goed.

 

Zou u de Raad kunnen toelichten wat de huidige stand van zaken is omtrent dit dossier?

 

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

 

Zander.

Koppeling aan voorgaand besluit/initiatiefrecht

 2016_DRBZL_00070 - District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 
inrichting wachtplaatsen binnenvaart Kanaaldok, Zoutedijk. Advies - Goedkeuring

Antwoord
Geacht raadslid
Beste Zander

Het dossier van de wachtplaatsen voor binnenschepen is een bovenlokale aangelegenheid.  Er werd contact 
opgenomen met het kabinet van schepen Van Peel, maar ik heb nog geen antwoord op uw vraag ontvangen.

 


