
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/4 Doortrekkersterrein Lille. Huishoudelijk reglement en 
retributiereglement. Goedkeuring.

In de vergadering van 28 januari 2016 werd door uw raad beslist een eerste 
provinciaal doortrekkersterrein te realiseren in Lille. De inrichtingen en verwerving 
van de grond wordt mogelijk gemaakt door Vlaamse subsidies.

In de vergadering van 27 oktober 2017 werd door uw raad goedkeuring gegeven 
aan de ontwerpen voor dit doortrekkersterrein zowel buitenaanleg en beplanting als 
gebouwen en technieken.

Op 3 september 2018 werd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de realisatie van het 
doortrekkersterrein.

Op de zitting van 14 februari 2019 werd door de deputatie goedkeuring gegeven 
voor de start van de werken m.b.t. realisatie van het doortrekkersterrein.

De werken zullen, zonder weerverlet of andere vertragingen, opgeleverd worden 
december 2020. Het doortrekkersterrein voorzien van 25 standplaatsen en 
bijhorend sanitaire voorzieningen zal in gebruik genomen worden voorjaar 2021. Bij 
aankomst en registratie tekenen de gebruikers na betaling van de waarborg 
akkoord te zijn met zowel het retributiereglement als het huishoudelijk reglement 
dat van toepassing zijn op het doortrekkersterrein. 

De provincie Antwerpen wenst een retributie te heffen m.b.t. het 
doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, gelegen in Lille, Vosselaarseweg 1A, 
voor
 het gebruik van de standplaats en sanitaire voorzieningen
 het elektriciteits- en waterverbruik
 een waarborg

De retributie is verschuldigd door de persoon die een standplaats aanvraagt en een 
standplaatsvergunning krijgt en dit volgens de regels zoals beschreven in het 
retributiereglement dat ter goedkeuring voorligt.

Het huishoudelijk reglement handelt over de maximale verblijfsduur van 
21 kalenderdagen en de voorwaarden om een standplaats toegekend te worden als 
ook over de gebruiksvoorwaarden en handhaving op het terrein.  De gemeentelijke  
politieverordeningen van Lille zijn op het doortrekkersterrein van kracht. De politie 
kan steeds het doortrekkersterrein betreden om toe te zien op de handhaving van 



de openbare orde en de naleving van de toepasselijke regelgeving. De politie is 
gemachtigd de identiteit en de nummerplaten van de gebruikers te controleren.

Het voorliggende reglementen werden opgemaakt gebaseerd op de reglementen 
geldend op de 3 andere doortrekkersterreinen in Vlaanderen. Ze werden voorgelegd 
aan de korpschef van politieregio Turnhout en het gemeentebestuur van Lille ter 
kennisgeving en nagelezen door onze juridische dienst.

De reglementen treden in werking op 1 november 2020.

Dit verslag met als bijlagen het huishoudelijk reglement en retributiereglement 
werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van donderdag 1 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de provincieraad op 28 januari 2016 besliste een eerste provinciaal 
doortrekkersterrein te realiseren in Lille. De inrichtingen en verwerving van de 
grond wordt mogelijk gemaakt door Vlaamse subsidies;

Gelet op de provincieraad op 27 oktober 2017 de goedkeuring gaf aan de 
ontwerpen voor dit doortrekkersterrein zowel buitenaanleg en beplanting als 
gebouwen en technieken;

Gelet op de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 3 september 2018 de 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de realisatie van het 
doortrekkersterrein;

Gelet op de deputatie op de zitting van 14 februari 2019 goedkeuring gaf voor de 
start van de werken mbt realisatie van het doortrekkersterrein;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt het voorgelegde huishoudelijke reglement van toepassing 
goed. Dit reglement gaat in vanaf 1 november 2020.

Artikel 2:
De provincieraad keurt het voorgelegde retributiereglement goed. Dit reglement 
gaat in vanaf 1 november 2020.


