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De vergadering wordt geopend te 14.33 uur. 
 
Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 
Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 
Mevrouw AVONTROODT Yolande 
Mevrouw BAETEN Els 
De heer BELLENS Peter 
Mevrouw BOCKX Greet 
De heer BOLLEN Ivo 
Mevrouw BOONEN Nicole 
De heer BUNGENEERS Luc 
Mevrouw BWATU NKAYA Annie 
De heer CALUWÉ Ludwig 
De heer CLAESSEN Jan 
Mevrouw COLSON Mireille 
De heer CORLUY Bert 
Mevrouw COTTENIE Christ'l 
De heer CUYT Rony 
De heer DE COCK Koen 
De heer DE HAES Jan 
Mevrouw DE HERT Vera 
De heer DELEUS Stefaan 
Mevrouw DE RYDT Clarisse 
De heer DE VEUSTER Daan 
De heer DILLEN Koen 
De heer EL ABOUSSI Oussama 
De heer FEYAERTS Patrick 
De heer GEUDENS Frank 
De heer GEYSEN Kris 
De heer GODDEN Jürgen 
De heer GOOSSENS Kris 
Mevrouw GÜLHAN Saadet 
De heer HELSEN Koen 
De heer HENS Werner 
De heer HUIJBRECHTS Jan 
Mevrouw JACQUES Ilse 
De heer JANSSEN Patrick 
De heer JANSSENS Eric 
De heer KERREMANS Koen 
De heer LEMMENS Luk 
De heer MARCIPONT Daniël 
De heer MEEUS Michel 
De heer MERCKX Kris 
Mevrouw MICHIELSEN Inge 
De heer MINNEN Herman 
Mevrouw MOREAU Livia 
Mevrouw NAERT Nicole 
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De heer PALINCKX Koen 
De heer PEETERS Bruno 
Mevrouw PEETERS Marleen 
De heer RÖTTGER Rik 
De heer SCHOOFS Hans 
De heer SELS Frank 
Mevrouw STEVENS Lili 
De heer THIJS Danny 
De heer UGURLU Sener 
De heer VAN EETVELT Roel 
Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 
Mevrouw VAN HOVE Katleen 
Mevrouw VAN LANGENDONCK Gerda 
Mevrouw VAN OLMEN Mien 
De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 
Mevrouw VERHAERT Inga 
De heer VERHAEVEN Eddy 
Mevrouw VERLINDEN Linda 
De heer VOLLEBERGH Steven 
Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 
De heer WILLEKENS Tim 
De heer ZANDER Jan 
 
 
Verontschuldigd: Mevrouw Aysel Bayraktar, Mevrouw Pascale Gielen, Mevrouw An 
Vanalme, Mevrouw Loes Van Cleemput, Mevrouw Greet Van Gool, Mevrouw Karin Van 
Hoffelen, De heer Bart Van Hove. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 
 
 
De heer GEUDENS signaleert aan zijn collega’s-raadsleden dat mevrouw Van Gool, die 
afwezig is, gehuwd is. 
 
(een spontaal applaus volgt vanop alle banken) 
 
 
 Mondelinge vragen 

 
De VOORZITTER zegt dat hij gisterenavond van de heer Merckx een dringende vraag 
over de bomenkap heeft ontvangen. De vraag was gesteld aan mevrouw de gouverneur. 
Volgens het huishoudelijk reglement is hij evenwel te laat met zijn mondelinge vraag 
(minstens 2 dagen voor de raadsvergadering bezorgen). Toch verleent hij kort het woord 
aan de heer Merckx. 
 
 
De heer MERCKX zegt dat hij een dringende vraag heeft over de bomenkap langs de 
parkings in Ranst. Hij weet van de termijn van twee dagen uit het huishoudelijk 
reglement, maar hij vermoedt dat deze vraag onder de uitzondering valt. Hij verwijst 
alvast naar de protesten die vanuit diverse hoeken hierover werden geuit. Hij vermoedt 
dat mevrouw de gouverneur zelf geen probleem zal hebben met zijn vraag. 
 
 
De VOORZITTER zegt dat deze vraag kan worden gesteld op voorwaarde dat twee derde 
van de aanwezige raadsleden hun akkoord verlenen. 
Hij brengt dit dan ook ter stemming. 
 
 
Het voorstel van dringende vraag is verworpen met 6 stemmen ja, 45 stemmen 

nee en 6 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 27. 

(inlassen 1) 
 
De heer MERCKX zegt dat hij een schriftelijke vraag zal stellen aan mevrouw de 
gouverneur. 
 
 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 
  (inlassen 2 en 3) 
 

 0. Provinciale overheid 
 

 Nr. 0/1 van de agenda 
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Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Huijbrechts. Opvolging. 
Verslag 
 

 

De VOORZITTER zegt dat, zoals ook al meegedeeld in de vorige 
provincieraadsvergadering, de heer Huijbrechts zijn ontslag heeft 
gegeven. Er dient in zijn vervanging te worden voorzien. 
 
Bij lottrekking worden de bijzondere commissie voor het onderzoek van 
de geloofsbrieven van de opvolger samengesteld. 
 
De leden van de commissie die de geloofsbrieven van mevrouw Silvy Van 
Beers onderzoekt zijn: mevrouw Inge Michielsen en de heren Daan De 
Veuster, Luc Bungeneers, Patrick Janssen en Koen Helsen. 
 
De vergadering wordt geschorst te 14.39 uur om de bijzondere 
commissies de kans te geven hun werkzaamheden aan te vatten. 
De vergadering wordt hernomen te 14.43 uur. 
 
 
De heer JANSSEN brengt als verslaggever het advies ter kennisgeving van 
de raad. De commissie adviseert om mevrouw Van Beers tot de 
eedaflegging toe te laten. Bij dit advies zijn geen bemerkingen. 
 
Verslag van de bijzondere commissie. 

(inlassen 4) 
 
Mevrouw VAN BEERS legt de wettelijke eed af. 
 
 
De VOORZITTER heet het nieuwe lid welkom. 
 
(applaus) 
 

 

Nr. 0/2 van de agenda 
 
Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vlaams Belang-fractie in het 
APB Toerisme provincie Antwerpen en het APB Cultuurhuis de Warande. 
Goedkeuring. 
Verslag 

(inlassen 5) 

Men gaat over tot de geheime stemming. 59 leden nemen eraan 

deel. Er zijn 53 stemmen ja, bij 6 onthoudingen, zodat het voorstel 

is goedgekeurd. 

 
Stemming nr. 1. 

(inlassen 6) 
 

 1. Cultuur 
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 2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales 
 

 

Nr. 2/1 van de agenda 
 
Nota Ruimte. Ontwerp Nota Ruimte. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Gedeputeerde LEMMENS geeft toelichting bij voorliggende nota.  
Hij zegt dat de nota Ruimte een visiedocument is voor het ruimtelijk 
beleid van de provincie Antwerpen op de lange termijn.  Het vormt de 
basis voor alle acties en projecten van de provincie de komende 15-20-30 
jaar, tot 2050. 
De Nota bepaalt de focus en prioriteiten van het provinciaal ruimtelijk 
beleid. En hoewel hier vandaag nog de ontwerpnota Ruimte voorligt, moet 
de definitieve Nota uiteindelijk het huidige ruimtelijk structuurplan van de 
provincie vervangen. 
 
Het huidige ruimtelijk structuurplan ofwel RSPA is omwille van diverse 
redenen aan vervanging toe. Het dateert van 2001 en het addendum van 
2011. Beide zijn niet aangepast aan de actuele stand van zaken. 
Eerst en vooral is er zoals bij het gewestplan van 1964, er voor elke m² 
bepaald welke functie de ruimte heeft. Er zijn gebieden afgebakend waar 
gewerkt, gewoond, ontspannen of gerecreëerd wordt. Waar aan landbouw 
kan gedaan worden en waar ruimte is voor natuur. En daar zijn hectares 
aan gekoppeld om dit te realiseren. Zoals hij verder nog zal uitleggen, is 
deze visie met de steeds toenemende schaarste aan ruimte onhoudbaar. 
Ten tweede zijn verschillende acties van het RSPA afgerond, lopende of 
realiseerbaar op een andere manier. 
Ten derde is het cijfermateriaal van het RSPA, onder meer omtrent de 
woningprogrammatie en de verdeling van bedrijventerreinen, niet meer 
up to date.  
 
En tenslotte, heel belangrijk, is de maatschappelijke en ruimtelijke 
context de voorbije vijftien jaar geëvolueerd: om te beginnen is onze 
open ruimte schaars en moeten we efficiënter met onze ruimte omgaan. 
Dit vraagt een nieuwe aanpak. Er zijn de gewijzigde demografische trends 
zoals meer samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, vergrijzende 
bevolking enzovoort. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen 
(thuis/flexwerken) spelen een rol. Daarom is een vernieuwde ruimtelijke 
visie noodzakelijk. 
 
In deze visie is, aldus spreker, ervoor gekozen om een sterke nadruk te 
leggen op multifunctionaliteit en multimodaliteit. Daartoe zijn er vier 
ruimtelijke principes en zeven strategieën geformuleerd. 
Aan de grondslag daarvan ligt de overtuiging dat we moeten afstappen 
van de thematische benadering gericht op aparte functies en mikken op 
gebiedsgerichte en geïntegreerde projecten. 
Vanuit die gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak is een heel andere 
manier van werken opgebouwd waarbij functies en activiteiten niet meer 
noodzakelijk van elkaar gescheiden worden. 
 
Het nieuwe leidmotief en hierin onderscheid de ontwerpnota Ruimte zich 
vooral van het huidige RSPA, is dat we functies verweven waar het kan en 
scheiden waar het moet. We staan in Vlaanderen en in onze provincie 
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immers voor grote uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening en 
verantwoord ruimtegebruik. We gaan dus anders moeten nadenken over 
hoe we met onze eindige ruimte omgaan en hoe volgende functies en 
activiteiten hierin een plaats krijgen: werken, wonen, ontspannen, 
voedselproductie, nieuwe energievoorzieningen, wateropvang. 
De huidige en toekomstige inwoners van de provincie Antwerpen moeten 
op een aangename manier in onze kernen kunnen wonen, werken, 
ontspannen, verblijven en verzorgd worden.  
Op deze uitdagingen geven we met de nota via de principes en 
strategieën diverse antwoorden. 
 
Een belangrijke uitdaging is het bewerkstelligen van een duurzame 
mobiliteit. De maximumcapaciteit aan verplaatsingen via private, 
gemotoriseerde voertuigen is bereikt. Om dit te keren is een 
vervoersaanbod nodig van en naar plekken die een grote vervoersvraag 
kennen. Let op, aldus spreker, we gaan als provincie geen autosnelwegen 
of stations aanleggen, maar we gaan bekijken waar de plekken zijn die 
multimodaal ontsloten moeten worden, zodat we het aantal 
verplaatsingen van gemotoriseerd verkeer kunnen beperken. 
 
Een andere uitdaging is het tot stand brengen van kwalitatieve kernen. 
Het huidige bebouwingspatroon in de provincie Antwerpen is sterk 
versnipperd en moet gebundeld worden. De verdichting van woningen, 
werkplekken en voorzieningen kort bij elkaar biedt tal van voordelen: het 
versterkt de kernen en de open ruimte. Het beperkt de verplaatsingsnood. 
Hierbij hebben we aandacht voor de grootte, ligging en functie van de 
verschillende kernen binnen de provincie. Ook de veerkracht en de 
eigenheid van deze kernen worden bekeken. De rol die de kern van 
bijvoorbeeld Postel op kan nemen is heel anders dan die van bijvoorbeeld 
Mortsel. Daarbij wil hij ook graag benadrukken dat verdichting niet gelijk 
staat met het bouwen van appartementen. Verdichting is op diverse 
manieren mogelijk. We willen als provincie voorbeelden aanreiken aan 
gemeenten hoe ze hiermee op kunnen gaan. 
 
Als provincie zijn we trouwens voor deze gebiedsgerichte aanpak in 
tegenstelling tot de lokale overheid ideaal geplaatst gezien onze 
helikopterview en rol als bovenlokale coördinator. 
Als provincie moeten we ook onze eigen rol herdefiniëren en gaan voor 
een meer ondersteunende en adviserende rol in plaats van een 
controlerende en goedkeurende functie. 
 
Vanuit die optiek is bij het opstellen van de ontwerpnota Ruimte 
participatie de rode draad geweest. 
Onze stakeholders waren tot nu toe alle provinciale diensten, alle 
gemeenten, middenveldorganisaties, adviesraden (PROCORO, 
provincieraad), Vlaamse administraties, experten ter zake, 
kennisinstellingen, … 
 
We hebben de stakeholders steeds geïnformeerd, met hen overleg gehad, 
hebben hen uitgenodigd op verschillende workshops. Hun input is gebruikt 
om de ontwerpnota vorm te geven. Deze is absoluut gewaardeerd en we 
zijn heel blij met het resultaat. 
Deze hoge graad van participatie sluit aan bij de ambitie van de 
provincies om de rol van streekmotor op zich te nemen. Sommige 
kwesties inzake ruimtelijke planning overstijgen de gemeentegrenzen en 
zijn complex. De provincie is daarbij het overheidsniveau dat diverse 
partners bij elkaar kan zetten. 
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Nu willen we ook het brede publiek betrekken. We willen weten hoe de 
burger denkt over de ruimte van de toekomst en hoe zij wensen dat de 
ruimte evolueert de komende jaren. We hebben hiervoor een online 
burgerbevraging opgemaakt die we vandaag lanceren. We willen aan een 
breed publiek vragen welke acties de provincie moet nemen en welke rol 
moet ze hierin moet opnemen. Vanaf morgen staat de enquête online. Hij 
nodigt de raadsleden uit om deze in te vullen en ook anderen aan te 
moedigen om deze in te vullen. Op die manier krijgen we een zo groot 
mogelijk input, van een zo representatief mogelijk publiek. 
 
De burgerbevraging wordt einde augustus afgesloten en vanaf dan 
worden de resultaten verwerkt. In de maanden november en december 
zal de Nota Ruimte vervolgens gefinaliseerd worden zodat de nieuwe 
deputatie hiermee kan verder werken. 
Tot slot bedankt hij de geïnteresseerde raadsleden die aan deze nota 
hebben meegewerkt. Zijn grootste dank gaat evenwel uit naar de 
medewerkers van de provinciale diensten die onder leiding van 
departementshoofd Wim Lux, mevrouw Miranda Coppens en Veerle Van 
Dooren hieraan hebben meegewerkt. 
 
 
(applaus op alle banken) 
 
 
De heer VANDENDRIESSCHE zegt dat hier fantastisch werk is gedaan. Hij 
is ook opgezet met het participatieproject dat nog niet is stopgezet. Wel 
vraagt hij zich af of de onlinebevraging wel voldoende de mensen bereikt. 
Er zijn immers ook mensen die met die tool niet bekend zijn. Inhoudelijk 
heeft hij ook vragen zo ondermeer over het feit waarom dat het actueel 
woord “betonstop” er niet in voorkomt, of dat er niet wordt gesproken 
over woonuitbreidingsgebieden. De provincie durft hier niet genoeg. De 
gemeenten hebben hier wel nood aan zodat zij tegen de druk van de 
projectontwikkelaars kunnen. Hij vraagt zich ook af in hoeverre dit 
oerdegelijk document compatibel is met het Vlaamse beleidsplan? 
Toch een dikke proficiat voor het knappe werk dat hier werd verricht! 
Gelet op de paar bedenkingen die zij hierbij hebben, gaat zijn fractie zich 
wel onthouden. 
 
 
De heer BOLLEN feliciteert de diensten en de deputatie voor het mooi 
afgeleverd werk en in het bijzonder voor de leesbaarheid van het 
document. Hij vraagt ook, zoals hij reeds in de raadscommissie van 15 
februari heeft gezegd, aandacht voor de vergrijzende bevolking en de 
bereikbaar en mobiliteitskwesties die hiermee gepaard gaan. Dit heeft ook 
met tewerkstelling te maken. In de provinciale doelstellingen vindt hij dit 
te weinig terug. 
 
 
Mevrouw NAERT wil niet in herhaling vallen. Zij feliciteert in eerste plaats 
de diensten voor dit lijvig stuk. Ook rond zorg vindt zij te weinig terug 
ondanks haar vraag tijdens de raadscommissie. In die zin gaat haar 
fractie zich, zoals Groen, onthouden. 
 
 
De heer LEMMENS zal zijn diensten de felicitaties overmaken. 
Aan de heer Vandendriessche zegt hij dat het woordje betonstop een te 
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negatief begrip is. In de nota worden andere elementen aangebracht zoals 
verdichting, kernversterking e.d. Juist zoals de Vlaamse bouwmeester 
wordt ter bewaring van de openbare ruimte, aandacht gegeven voor meer 
hoogbouw. Hij verwijst naar het provinciaal beleid dat bij de afbakening 
van kleinstedelijke gebieden rekening houdt met die elementen van 
kernverdichting. Hij noteert dat Groen dit een goed werkdocument vindt. 
De bevraging gaat ruimer dan de onlinebevraging. We gaan breder dan 
dat met onze diensten. 
 
Aan de heer Bollen zegt hij dat hij zijn tussenkomst in de raadscommissie 
heel goed herinnert. De zorg, de vergrijzing in onze kernen zal zeker aan 
bod komen in de verdere uitwerking van de nota. De diensten hebben 
hem verzekerd dat dit zal gebeuren. 
Aan mevrouw Naert zegt hij dat zij zich heeft aangesloten bij de vorige 
sprekers in het bijzonder bij de aandacht voor de zorg. Hij bedankt haar 
ook voor de felicitaties. 
Tot slot bepleit hij dat de provincieraad zo ruim mogelijk dit document zal 
goedkeuren. Het is immers een zeer belangrijk document dat voor de 
komende legislatuur en de komende jaren zeer belangrijk is. 
 
 
Goedgekeurd met 56 stemmen ja, bij 7 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 2. 

(inlassen 8) 
 

 

Nr. 2/2 van de agenda 
 
Erfgoedprijs. Reglement. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 9) 

Goedgekeurd met 62 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 3. 

(inlassen 10) 
 
 
De heer MERCKX zegt dat zijn stem ontbreekt. Hij wou een ja-stem 
geven. 
 

 

Nr. 2/3 van de agenda 
 
Provinciaal Archeologisch depot: Jaarverslag 2017 en verwervingen 2017. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 11) 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 4. 

(inlassen 12) 
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Nr. 2/4 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. 
Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 13) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 5. 

(inlassen 14) 
 
 
De heer WILLEKENS zegt dat zijn stem ontbreekt. Hij wou een ja-stem 
geven. 
 

 

Nr. 2/5 van de agenda 
 
Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' 
Geboorte. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 15) 

Goedgekeurd met 60 stemmen ja, 1 stem nee en 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 6. 
(inlassen 16) 

 

 

Nr. 2/6 van de agenda 
 
Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Jaarverslag 2017. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 17) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 2/7 van de agenda 
 
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene 
vergadering 15 mei 2018. Agenda. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

 
Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie zich zal onthouden. Dit in 
tegenstelling met vorig jaar toen zij geen antwoorden hadden gekregen 
op hun vragen. Nu wel dankzij de tussenkomst van de heer Meeus. Het 
IOK heeft gezegd dat zij ook na de uitstap van de provincie niet zullen 
privatiseren. Ondanks dit antwoord gaan zij zich onthouden omdat zij 
willen afwachten wat de uitkomst zal zijn van de onderhandelingen. 
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Goedgekeurd met 51 stemmen ja, bij 12 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 7. 

(inlassen 19) 
 

 3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking 
 

 

Nr. 3/1 van de agenda 
 
Budget 2018. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid 
en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie zich hier ook zal onthouden. Het zijn 
nochtans goede punten die hier worden voorgebracht. Toch vindt zij dat 
de tussenkomst van Alfaport Antwerpen zeer minimaal is. 
 
 
Goedgekeurd met 61 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 

 
Stemming nr. 8. 

(inlassen 21) 
 

 
4. Financiën en logistiek 
 

 

Nr. 4/1 van de agenda 
 
Medewerking kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. 
Vrijstellingen. Kennisname. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

Kennis wordt genomen. 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 
 
Vastgoed. Restpercelen langs voormalige provinciewegen. Machtiging om 
de provincie te vertegenwoordigen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 23) 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 9. 
(inlassen 24) 
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Nr. 4/3 van de agenda 
 
Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). Aanleg van een retentiebekken 
langs de Wullebeek (RUP De Reukens). Gedeeltelijke grondaankoop. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 25) 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 
Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof - Verkoop 
woning Turnhoutsebaan 152. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

De heer CLAESSEN zegt dat zijn fractie zich wenst te onthouden bij 
agendapunt 4/4. 
 
 
De agendapunten 4/3 en 4/4 worden goedgekeurd met 62 

stemmen ja. 

 
Stemming nr. 10. 

(inlassen 27) 
 
 
De VOORZITTER zegt dat er bij de vorige stemming een ja-stem van de 
heer Schoofs bij moet geteld worden. 
 

 

Nr. 4/5 van de agenda 
 
Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Verlof tot 
bouwen voor WE ARE ONE. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 28) 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 11. 
(inlassen 29) 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 
 
Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Provinciaal groendomein De Averegten. 
Noordelijke toegangsweg. Ruil. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 30) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 12. 
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(inlassen 31) 
 

 

Nr. 4/7 van de agenda 
 
Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - 
deelprojecten 11 en 12. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 (cluster 2). 
Eerste reeks aankopen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 
 
Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) 
en 13-14-15-16 (cluster 2). Vijfde reeks aankopen (deelprojecten 4 in 
Olen en 14 in Balen). Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 34) 

De agendapunten 4/7, 4/8 en 4/9 worden samen ter goedkeuring 

voorgelegd. Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 13. 
(inlassen 35) 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 
 
Vastgoed. Turnhout. Campus Blairon. Verkoop Cachotgebouw aan de stad 
Turnhout. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 36) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 
Stemming nr. 14. 

(inlassen 37) 
 

 
5. Onderwijs 
 

 
Nr. 5/1 van de agenda 
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Provinciale overheidsopdrachten. Provinciedecreet art. 43 §2 11. Opdracht 
totaalrealisatie Suske en Wiske – Kindermuseum. Plaatsen opdracht, 
plaatsingswijze, selectieleidraad, bestek. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 38) 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 15. 

(inlassen 39) 
 

 
6. Energie, communicatie en ICT 
 

 
7. Recreatie en toerisme 
 

 
8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid 
 

 

Nr. 8/1 van de agenda 
 
Provinciepersoneel. Instemming met het bestek en de te voeren 
procedure voor het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen voor 
contractuelen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 40) 

Mevrouw NAERT zegt dat haar fractie dit punt zal goedkeuren. Zij wenst 
nog eens te benadrukken dat zij voor een statutarisering zijn. Zij verwijst 
naar de tussenkomsten tijdens de budgetbesprekingen waarbij dit 
meermaals werd gesteld. Ze willen dit hier nog eens benadrukken. Haar 
fractie zal dus dit punt goedkeuren vermits dit een vraag is van de 
vakbonden. Daar kunnen ze niet tegen zijn. 
 
 

Goedgekeurd met 64 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 16. 
(inlassen 41) 

 

 9. Samenleving 
 

 

Nr. 9/1 van de agenda 
 
APB GKC. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 42) 
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Nr. 9/2 van de agenda 
 
Beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het APB GKC. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 43) 

De agendapunten 9/1 en 9/2 worden goedgekeurd met 64 

stemmen ja. 

 
Stemming nr. 17. 

(inlassen 44) 
 

 
10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie 
 

 
11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid 
 

 

Nr. 11/1 van de agenda 
 
Erratum. Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane 
subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. 
Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 45) 

Goedgekeurd met 63 stemmen ja. 
 
Stemming nr. 18. 

(inlassen 46) 
 

 

Nr. 11/2 van de agenda 
 
Voorstel betreffende de aankoop/het gebruik van grond voor 
volkstuinders, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). 
Voorstel 

(inlassen 47) 

 
De heer CLAESSEN licht zijn voorstel toe. Hij meent dat volktuintjes 
goed zijn voor het milieu, voor meer groen zorgen in dichtbevolkte 
gebieden en ze bevorderen het sociale contact. Hij hoopt dan ook dat de 
provincie de mogelijkheid onderzoekt om grond aan te kopen voor de 
aanleg van nieuwe volkstuintjes. 
 
 
De heer RÖTTGER bedankt de heer Claessen voor het aanbrengen van 
dit thema. Ook in het bestuursakkoord is ingeschreven om een 
volkstuinenbeleid te voeren. Het is inderdaad niet zo goed gesteld met 
de volkstuinen in Vlaanderen, er zijn er in heel Vlaanderen zelfs minder 
dan in de stad Amsterdam. Van alle volkstuinen in Vlaanderen, ligt de 
helft wel in de provincie Antwerpen. Er is een nieuwe interesse voor 
volkstuinen en de provincie probeert daaraan te werken. 
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De provincie doet dit door mensen die hiernaar vragen te ondersteunen. 
De Vlaamse subsidies voor de aankoop van gronden voor volkstuintjes 
is een aanvulling op het provinciale beleid. De provincie heeft ook twee 
projecten gerealiseerd: een in Deurne; Ertbrugge en vandaag een in 
Merksem. 
 
De provincie verwerft niet actief gronden om aan te bieden als 
volkstuinen. De provincie rekent hiervoor op initiatief van lokale 
besturen en verenigingen en speelt een ondersteunende rol. De heer 
Röttger meent dan ook dat hij het voorliggende voorstel niet zal 
goedkeuren. 
 
 
De heer CLAESSEN bedankt gedeputeerde Röttger voor de toelichting 
en meent dat er in zijn voorstel enkel winnaars zijn. 
 
 
De heer RÖTTGER meldt dat hem de vraag van de heer Claessen niet 
helemaal duidelijk is. 
 
 
De heer CLAESSEN stelt met zijn voorstel voor dat het bestuur concreet 
gronden verwerft en aanbiedt als volkstuintjes. 
 
 
De heer RÖTTGER laat weten dat de provincie wel ondersteuning biedt 
voor de realisatie van volkstuinen, maar het bestuur maakt hiervoor 
geen middelen vrij omdat deze al bij de VLM zitten. 
 
 
De voorzitter legt het voorstel ter stemming voor. 
 
 
Het voorstel wordt niet goedgekeurd met 5 stemmen ja, 52 

stemmen nee en 6 onthoudingen. 
 
Stemming nr. 19. 

(inlassen 48) 
 

 
12. Waterbeleid 
 

 

Nr. 12/1 van de agenda 
 
Uitvoering-Verlegging Laakbeek nr. 9.05 Tempelstraat Beerse. 
Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beerse, Infrax en 
Aquafin. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 49) 

 

 
Nr. 12/2 van de agenda 
 
Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 
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het provinciedecreet. Inrichting van de vallei van de Kleine Aa nr. A.5 in 
Essen (Interreg V - 2 zeeën - Triple C). Bestek en keuze van de wijze 
van gunnen. Goedkeuring. 
Verslag van de deputatie 

(inlassen 50) 

 

De agendapunten 12/1 een 12/2 worden goedgekeurd met 62 

stemmen ja. 
 
Stemming nr. 20. 

(inlassen 51) 
 

 
13. Moties 
 

 
14. Interpellaties 
 

 
15. BESLOTEN VERGADERING 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 15.28 uur. 

 


