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Vergadering van 20 februari 2020

Interpellatie

Agenda nr. 6/1 Interpellatie in verband met de overdracht van het 
groendomein Hof van Leysen, ingediend door Jan Claessen 
(Vlaams Belang).

Op een aantal bevoegdheden na kampt de provincie Antwerpen met 
naambekendheid. Met uitzondering van de groen- en recreatiedomeinen is het 
merk provincie bij de Antwerpenaar maar weinig bekend.

Met de uitbouw en de aanleg van nieuwe fietssnelwegen heeft dit huis eindelijk 
terug een nieuw stokpaardje gevonden.

Maar vooral de parken en recreatiedomeinen zijn bekend bij de Antwerpenaar en 
blijven de stuwende kracht achter de naam Provincie.

Met als bekendste groendomeinen De Schorre, Het Rivierenhof en Het Zilvermeer. 
Ook het goed onderhouden park ‘Hof van Leysen’ dat op enkele honderd meter van 
dit provinciehuis ligt is vrij breed bekend.

Als we het bestuursakkoord mogen geloven is de stad Antwerpen binnenkort de 
nieuwe eigenaar van dit buurtparkje. Het park dat midden jaren ’60 door het 
toenmalige Antwerps provinciebestuur werd aangekocht wordt vooral bezocht door 
buurtbewoners.

Tussen de statige herenhuizen van Antwerpen –Zuid ligt een ruim 2 hectaren 
groene oase van rust. Buiten de gezellige speeltuin ligt middenin het groendomein 
‘het Torenhof’ waar het Centrum voor leerlingenbegeleiding gehuisvest is (of was).
Het Torenhof is het geboortehuis van Marie-Elisabeth Belpaire.

De schrijfster die destijds ‘de moeder van de Vlaamse beweging’ werd genoemd 
omdat ze tal van Vlaamsgezinde initiatieven moreel en materieel ondersteunde.
Het provinciebestuur heeft dus de beslissing genomen om dit sympathiek park over 
te dragen aan de stad Antwerpen.

Daarom graag antwoord op volgende vragen:
 Hoe verlopen de onderhandelingen met de stad Antwerpen?
 Wat is de gevraagde (financiële) compensatie?
 Worden er bijkomende overeenkomsten gepland betreffende het 

onderhoudspersoneel?
 Waarom werd er gekozen om juist het Hof van Leysen af te stoten?
 Wanneer is de overdracht exact gepland?



 Wordt het parkgebouw ‘het Torenhof’ mee overgenomen of blijft het 
geboortehuis van Vlaams schrijfster Marie-Elisabeth Belpaire onder 
provinciale vleugels?


