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De vergadering wordt geopend te 14.32 uur. 

 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

De heer BELLENS Peter 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

Mevrouw  CUYLAERTS Nathalie 

De heer DANEELS Tobias 

De heer DE HAES Jan 

De heer DE QUICK Erik 

De heer DE WINTER Stefan 

De heer DILLEN Koen 

Mevrouw FRANÇOIS Catherine 

De heer GEYSEN Kris 

De heer  GYS Seppe 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw JACQUES Ilse 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen 

Mevrouw  RABAU Rina 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

De heer VALKENIERS Bruno 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

Mevrouw VERHAERT Inga 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

 

Verontschuldigd: mevrouw Valery Van Gorp. 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

 Mondelinge vragen 

 

 

 OPENBARE VERGADERING 

 

Oproeping en agenda. 

  (inlassen 1 en 2) 

 

 
0. Provinciale overheid 

 

 

Nr. 0/1 van de agenda 

 

Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met extern verzelfstandigde 

entiteiten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 3) 

De heer SOHIER meldt dat zijn fractie zich zal onthouden voor dit 

agendapunt zoals ook steeds gebeurde in vorige provincieraadszittingen 

met betrekking tot die agendapunten over de verzelfstandiging van de 

provinciale diensten. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja en 1 onthouding. 

 

Stemming nr. 1. 

(inlassen 4) 

 

 
1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Provinciaal Veiligheidsinstituut. Aanpassingen reglement opleidingen. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 5) 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 2. 

(inlassen 6) 

 

 
2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid 
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Nr. 2/1 van de agenda 

 

Budget 2019. Herverdeling van het krediet onder 

2019/64900000/21/0550: Subsidiëring van projecten in de sociale 

economie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 7) 

Mevrouw RABAU drukt namens haar fractie haar steun uit voor dit 

voorstel. Spreekster acht de sociale economie zeer waardevol en vindt de 

provinciale ondersteuning dan ook zeer positief. Mevrouw Rabau vraagt 

wel enige bewustwording aangezien de finaliteit, met name de 

doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, voor heel veel mensen niet 

vanzelfsprekend is. Ze vraagt dan ook dat de provincie hier voldoende 

zorg voor draagt en beseft dat de finale arbeidsplaats voor deze mensen 

soms een onderneming binnen de sociale economie blijft. 

 

 

Mevrouw HELSEN vindt de opmerking van mevrouw Rabau zeker terecht. 

De gedeputeerde licht toe dat het zeer belangrijk is dat de juiste 

instrumenten ter beschikking zijn om de verschillende werknemers die 

zich aandienen correct te screenen. Zo bepaalt het Vlaams regeerakkoord 

dat de kwaliteit van de screeningsinstrumenten onder de loep wordt 

genomen om deze te verbeteren en te voorkomen dat de verkeerde 

trajecten worden aangeboden. De gedeputeerde meent dat we allen 

bewust zijn van de problematiek en met zijn allen de schouders hieronder 

zetten. 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 2019/64900000/21/0550 - 

Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 8) 

De agendapunten 2/1 en 2/2 worden goedgekeurd met 35 

stemmen ja. 

 

Stemming nr. 3. 

(inlassen 9) 

 

 
3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel 

 

 

Nr. 3/1 van de agenda 

 

Budget 2019. Machtigingskrediet 2019/64900000/18/0529. Toegestane 

subsidies. Subsidies Toerisme. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 10) 

De heer DANEELS wenst zijn persoonlijke appreciatie voor het project uit 

te drukken. 
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Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 4. 

(inlassen 11) 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

Oprichting EVAP Stichting Kempens Landschap, afgekort EVAP SKL SON. 

Vaststellen statuten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 12) 

Mevrouw VAN DIENDEREN heeft een amendement ingediend bij 

voorliggend voorstel. Ze licht dit toe. 

(inlassen 13) 

 

In de oprichtingsstatuten van de Stichting Kempens Landschap vermeldt 

het artikel 24 dat de structurele adviescommissie wordt samengesteld 

door de burgemeesters van de gemeenten die de werking van de stichting 

ondersteunen. Spreekster is echter van mening dat de gemeenten zelf het 

best geplaatst zijn om te beslissen wie in deze commissie zetelt. Om deze 

reden heeft haar fractie een voorstel tot wijziging ingediend waarbij de 

afvaardiging aan de autonomie van de gemeentes wordt overgelaten. 

 

 

De heer DE HAES begrijpt het voorstel dat ingegeven is door een zeker 

pragmatisme, maar anderzijds leert de ervaring dat het exclusief werken 

met burgemeesters heel nuttig is om een groot engagement te vragen. 

Het is de burgemeester die de verantwoordelijkheid draagt en zorgt voor 

de nodige terugkoppeling. De gedeputeerde pleit dan ook om het 

oorspronkelijk voorstel te behouden. 

 

 

Mevrouw HELSEN voegt toe dat deze werking voorbereid en afgestemd 

werd met de burgemeesters van de gemeenten. Het lijkt haar niet 

opportuun om zonder overleg een wijziging door te voeren. De 

gedeputeerde stelt voor om dit punt als voorliggend goed te keuren en de 

eerstvolgende vergadering met de burgemeester vanuit Kempens 

Landschap het amendement met hen af te toetsen.  

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN vraagt toch om over te gaan tot de stemming 

van het amendement, want de wijziging laat nog steeds toe dat de 

burgemeesters afgevaardigd worden. Het is een breder principe waarbij 

de gemeenten zelf oordelen wie hen best vertegenwoordigt. Het lijkt 

spreekster veiliger om de statuten nu aan te passen en deze mogelijkheid 

te laten, want een wijziging achteraf lijkt haar onwaarschijnlijk. 

 

 

De VOORZITTER legt het amendement ter stemming voor. 

 

 

De stemming is als volgt: 6 stemmen ja, bij 27 stemmen nee en 2 
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onthoudingen. 

 

Het amendement is derhalve niet aanvaard. 

 

Stemming nr. 5. 

(inlassen 14) 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE vraagt om het voorstel van gedeputeerde 

Helsen te volgen om de wijziging de eerstvolgende vergadering voor te 

leggen aan de burgemeesters. De spreker vraagt om tijdens de volgende 

commissie hierover verslag uit te brengen. 

 

 

De VOORZITTER legt vervolgens het voorstel ter stemming. 

 

 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja en 7 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 6. 

(inlassen 15) 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van 

het provinciedecreet. Ontwerp-aanleg overstromingsgebied Scheppelijke 

Nete nr. 7.29.5 - verlegging Burgemeesterloop-Mol. Verrekening 1. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 16) 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 7. 

(inlassen 17) 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

Budget 2019. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. 

Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 18) 

 

Goedgekeurd met 35 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 8. 

(inlassen 19) 

 

 
Nr. 3/5 van de agenda 
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Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 20) 

De heer SOHIER vraagt wat de houding van de vakbonden was tijdens het 

overleg aangaande deze wijzigingen.  

 

 

De heer DE HAES overloopt kort de belangrijkste wijzigingen aan de 

rechtspositieregeling, met name de mogelijkheid tot verhaal van overuren 

bij deeltijdse tewerkstelling in bepaalde verlofstelsels; een 

kilometervergoeding voor dienstreizen bij gebruik van een step; 

aanpassing van de feestdag van 15 november. Met betrekking tot het 

laatste punt had de ACOD wel een vraag aangezien de omzetting naar 

verlofuren pro rata van de tewerkstellingsgraad, voor sommige jaren in 

bepaalde situaties een nadeel zou opleveren. De gedeputeerde stelt dat 

dit een kleine bluts bij de buil is, maar de regeling in zijn geheel veel 

voordeel heeft. De vakbonden waren akkoord met alle wijzigingen. 

 

 

Goedgekeurd met 34 stemmen ja. 

 

Stemming nr. 9. 

(inlassen 21) 

 

 
4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning 

 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

Budget 2019. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de 

autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 22) 

 

Goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 13 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 10. 

(inlassen 23) 

 

 

Nr. 4/2 van de agenda 

 

Budget 2019. Vierde reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met 

toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 24) 

 

De heer SCHOOFS deelt mee dat zijn fractie zich zal onthouden gelet op 

het feit dat de overdracht van meer dan 5 miljoen EUR naar hun 

aanvoelen een voorafname betreft voor toekomstig beleid waar de 
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bespreking pas de volgende maanden zal volgen. 

 

 

De heer CALUWÉ bevestigt dat hiermee eerst de besparingen worden 

voorgelegd en dat de deputatie in volgende vergaderingen de nadrukken 

van het beleid zal toelichten. Spreker stelt dat het eigenlijk een 

voorafname op de jaarrekening van 2019 betreft. 

 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 10 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 11. 

(inlassen 25) 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Provinciaal instituut PIVA. 

Blokken D en E en noordelijk deel blok F. Renovatie daken. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 26) 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal. Interieurrestauratie. Relighting schip, zijbeuken, 

transept en koor. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 27) 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Willebroek. Provinciaal groendomein 

Broek De Naeyer. Universeel toegankelijke toegang. Ontwerp. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 28) 

 

De agendapunten 4/3, 4/4 en 4/5 worden goedgekeurd met 35 

stemmen ja. 

 

Stemming nr. 12. 

(inlassen 29) 

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Deelname aan de overheidsopdracht 

geplaatst door de Stad Brugge voor leveren van PC hardware en servers 
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en storage. Goedkeuring. 

Verslag 

(inlassen 30) 

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Raamovereenkomsten voor leveren van 

softwarelicenties - deelname. Goedkeuring. 

Verslag 

(inlassen 31) 

De heer SOHIER uit zijn tevredenheid met betrekking tot de 

samenwerking met de stad Brugge. De spreker hoopt op – in heel België - 

meer schaalvergroting in de toekomst voor betere prijzen. 

 

 

De agendapunten 4/6 en 4/7 worden goedgekeurd met 35 

stemmen ja. 

 

Stemming nr. 13. 

(inlassen 32) 

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Koningin Elisabethlei 16. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 33) 

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Verkoop 

woning Turnhoutsebaan 152. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

(inlassen 34) 

 

De agendapunten 4/8 en 4/9 worden goedgekeurd met 33 

stemmen ja, bij 2 stemmen nee. 

 

Stemming nr. 13. 

(inlassen 35) 

 

 
5. Moties 

 

 

Nr. 5/1 van de agenda 

 

Motie betreffende bescherming van Antwerps erfgoed, ingediend door Jan 
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Claessen (Vlaams Belang). 

Motie 

(inlassen 36) 

De heer CLAESSEN licht de motie toe die hij indiende ter bescherming van 

de gele keramische muurtegels die het uitzicht uitmaken van de 

Waaslandtunnel, of beter gekend de ‘Konijnenpijp’. 

 

 

De heer LEMMENS deelt, samen met de deputatie, de bezorgdheid van de 

heer Claessen wat betreft de Konijnenpijp. Ontegensprekelijk is dit 

Antwerps erfgoed uniek en zeer waardevol. Een navraag bij het 

agentschap Wegen en Verkeer leert ons dat het niet de bedoeling is de 

binnenafwerking van de zogenaamde konijnenpijp verder af te breken. Er 

wordt wél een totaalrenovatie voorbereid, maar daarbij zou niet aan de 

aard van de tunnel geraakt worden. Wij hebben begrepen dat op dit 

ogenblik enkel de loszittende tegels – louter preventief - worden 

verwijderd omdat ze afvallen. Daarom is het uitzicht nu niet wat het 

behoort te zijn. 

 

De deputatie gaat er van uit dat de Vlaamse overheid zorg draagt voor 

haar erfgoed en dat ze de sites die ze zelf onder haar beheer heeft best 

zelf kan beoordelen. Daarom is de heer Lemmens geen voorstander van 

voorgelegde motie. Hij wil dit onderwerp niet groter maken dan het is en 

meent dat er belangrijker zaken zijn 

 

Om deze redenen stelt de deputatie voor een schrijven aan het 

agentschap Wegen en Verkeer te bezorgen om extra aandacht voor de 

erfgoedwaarde van de tunnel te vragen en voor een goede herstelling van 

de historische muurtegels in de ‘Konijnenpijp’. 

 

 

De heer CLAESSEN kan zich vinden in het voorstel en meent dat een 

stemming over voorgelegde motie niet nodig is. Spreker vraagt wel kopie 

van voorgesteld schrijven. 

 

 

De heer LEMMENS belooft een kopie te bezorgen. 

 

 

Nr. 5/2 van de agenda 

 

Motie betreffende een make-over voor fietsostrade F1, ingediend door 

Diederik Vandendriessche (Groen). 

Motie 

(inlassen 37) 

De heer VANDENDRIESSCHE legt een motie neer over de fietsostrade F1, 

de moeder aller fietsostrades. Hij dringt aan op een coördineerde rol voor 

de provincie om de verkeersknelpunten op deze fietssnelweg aan te 

pakken. 

 

 

Mevrouw BAKELANTS treedt de heer Vandendriessche bij. Ze meent 

eveneens dat de fietsostrade dringend nood heeft aan een renovatie. 

Spreekster vermeldt enkele knelpunten in Mortsel en Berchem, met name 
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de verkeerslichten aan de Arbeidersstraat. Om deze redenen zal haar 

fractie de motie steunen. 

 

 

De heer SOHIER steunt ook deze motie. 

 

 

De heer VALKENIERS wil met zijn fractie eveneens de motie steunen. Hij 

legt de nadruk op het feit dat een goede fietsostrade rekening houdt met 

ander verkeer, met name de voetgangers in de stad. 

 

 

De heer LEMMENS is blij met de terechte aandacht voor de fietsostrade 

F1. Hij is van oordeel dat er inderdaad stukken zijn op die fietsostrade die 

aangepakt moeten worden. Toch is hij geen fan van de voorgelegde 

motie. In kader van de fietsostrade neemt de provincie haar bovenlokale, 

coördinerende rol op. Het is een van die zaken waar de provincie echt 

haar meerwaarde kan tonen. 

 

Spreker refereert naar de verenigde raadscommissie waar hij op een 

vraag van mevrouw Bakelants heeft geantwoord dat de provincie 

Antwerpen op 21 mei 2019 een stuurgroep organiseerde met alle 

gemeentes die wegbeheerder zijn van de F1 fietsostrade Antwerpen-

Mechelen. Alle gemeentes onderschreven tijdens deze stuurgroep 

volgende ambitie: “De F1 is en blijft de meest gebruikte, comfortabel, 

vlotte en veilige fietsverbinding in Vlaanderen. De randvoorwaarden 

hiervoor zijn: 

 Eenduidig en duidelijk statuut 

 Voldoende brede en comfortabele verharding 

 Overzichtelijke, herkenbare en leesbare kruispunten 

 Geen overbodige stops, waar mogelijk voorrang” 

 

Met deze ambitie ging de dienst Mobiliteit de voorbije maanden aan de 

slag om een actietabel per gemeente uit te werken. De dienst zal de 

komende maanden de acties bilateraal met de gemeentes afstemmen en 

een verder actieplan met de gemeentes uitwerken. 

 

De heer Lemmens vraagt om deze motie niet te stemmen omdat dit een 

verkeerd signaal zou geven aan de gemeentes. De provincie neemt in 

deze haar bovenlokale rol op. De provincie is gestart met het in kaart 

brengen van de knelpunten en ze doet dat samen met de betrokken 

gemeentes. Spreker vraagt de raadsleden de toelichting in de verenigde 

raadscommissie op te volgen. Er wordt in de komende maanden werk van 

gemaakt samen met een studiebureau dat aangesteld zal worden. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE is blij dat de werking ondersteunt wordt. Hij 

meent wel dat de fietsers ter plaatse op hun honger blijven zitten. Hij 

vraagt naar betere communicatie, onder meer rond de timing. Daarnaast 

meent hij dat er misschien mogelijkheden zijn omdat er in plaats van op 

verkeerseducatie meer ingezet zou worden op verkeersveiligheid. 

 

 

De heer LEMMENS stelt dat het probleem gestructureerd aangepakt zal 

worden, te beginnen met de aanstelling van een studiebureau. 
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De heer VANDENDRIESSCHE vraagt naar de timing in verband met die 

aanstelling en vraagt of het studiebureau verder zal werken met de 

plannen die al bestaan. 

 

 

De heer LEMMENS meent dat het studiebureau in gesprek zal gaan met de 

betrokken gemeenten. Hij verwacht de resultaten volgend jaar. 

 

 

De heer VANDENDRIESSCHE vraagt dat de motie toch ter stemming 

voorgelegd wordt. 

 

 

De VOORZITTER legt de voorgesteld motie ter stemming voor. 

 

 

De motie wordt niet goedgekeurd met 20 stemmen nee, bij 13 

stemmen ja en 2 onthoudingen. 

 

Stemming nr. 15. 

(inlassen 38) 

 

 
6. Interpellaties 

 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met Tomorrowland, ingediend door Tobias 

Daneels (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 39) 

De heer DANEELS stelt naar aanleiding van het bezoek aan Tomorrowland 

in juli enkele vragen over enerzijds het hergebruik van bekers en 

anderzijds de aanpak van klachten rond overlast. 

 

 

De VOORZITTER laat weten dat twee deelvragen peilen naar intenties en 

dat het vast bureau gisteren besliste dat deze vragen onontvankelijk zijn. 

 

 

De heer DE HAES bedankt voor de vraag omdat hij op die manier de 

verkeerde perceptie die gewekt is, kan rechtzetten. Inleidend meldt 

gedeputeerde De Haes dat Tomorrowland reeds 50 % van al hun afval 

recycleren. De norm van 90 % recyclage uit de wetgeving betreft enkel de 

eenmalige drankverpakkingen. 

 

De organisatie is nog aan het uitzoeken wat de beste manier van werken 

is waardoor het provinciebestuur hier onmogelijk een antwoord op kan 

geven. In de standaard-overeenkomst staat gestipuleerd dat elke 

gebruiker zich aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen dient te 

houden. Hierin wordt ook de wetgeving rond herbruikbare bekers op 

festivals begrepen. 

 

Ten info stelt gedeputeerde De Haes dat De Schorre lid is van de 
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festivalfederatie en op die manier betrokken is bij het overleg tussen 

OVAM en de federatie om tot een werkbare en realistische oplossing te 

komen. 

 

De provincie, vervolgt de heer De Haes, zet in op duurzame evenementen 

in de ruime zin van het woord. Daarom is de Gids duurzame evenementen 

gerealiseerd met richtlijnen, tips en checklists. Sommige elementen zijn 

bindend, andere niet. De organisatie van Tomorrowland zal een analyse 

maken en afwegen welke oplossing de meest realistische is voor het 

festival. 

 

In verband met de vragen rond de klachten over overlast vervolgt de heer 

De Haes. Omdat de draagkracht van het domein en de omgeving voorop 

staat, wordt er al jaren uitgebreid gewerkt rond overlast en worden 

dergelijke klachten prioritair behandeld. Tijdens het evenement is er een 

centraal punt waar de buurtbewoners terecht kunnen. Er zijn over de 

twee weekends gespreid 11 geregistreerde klachten ontvangen en 7 

meldingen van onbekenden. 

 

De klachten worden beoordeeld en indien nodig is er een locatiebezoek 

waarna de gepaste actie ondernomen kan worden. De organisatie werkt 

met zeer geavanceerde geluidsapparatuur die de frequentie die voor 

overlast zorgt, kan detecteren en uitschakelen. Er worden op die manier 

echt oplossingen op maat uitgewerkt. 

 

De heer De Haes besluit dat de lijst met klachten en meldingen niet erg 

lang is en meent dat de huidige manier van werken goed lijkt en dus 

allicht voorgezet zal worden. 

 

 

De heer DANEELS kan zich alleen baseren op de antwoorden die de 

organisatie gaf tijdens het plaatsbezoek in juli. Hij zal dit met zijn fractie 

verder opvolgen. 

 

 

De heer DE HAES vult voor de volledigheid aan dat De Schorre bij kleinere 

evenementen in eigen beheer al werkt met herbruikbare bekers. 

 

 

Nr. 6/2 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met de conceptnota beleidsplan ruimte provincie 

Antwerpen, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

(inlassen 40) 

Mevrouw VAN DIENDEREN interpelleert over het provinciaal beleidsplan 

ruimte Antwerpen. Ze heeft een vraag over de cultuurlandschapskaart en 

meer bepaald de invulling van de luchthaven van Deurne als 

mixlandschap. 

 

 

De heer LEMMENS vindt het sprekend dat mevrouw Van Diederen de 

luchthaven van Deurne eruit kiest op de cultuurlandschapskaart en niet 

een van de mooie natuurgebieden in de provincie zoals de Kalmthoutse 

Heide of het Zilvermeer. 
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Onder de noemer van het ‘cultuurlandschap’ wordt het huidig gebruik van 

de ruimte in kaart gebracht. De kaart en de tekst bieden inzicht in de 

eigenheid en karakteristieken van de provincie op provinciaal 

schaalniveau. Het is een vereenvoudigde voorstelling van de huidige 

situatie. En daar moet verder niets achter gezocht worden. Op deze 

manier wordt het ook verder meegenomen in het proces. 

 

Voor de keuze om de luchthaven van Deurne in te kleuren als 

mixlandschap moet gekeken worden naar de laag ‘mixlandschap’. Een 

mixlandschap is een plek waar verschillende functies, vaak een 

combinatie van open ruimte en bebouwing, samen komen. Vanuit die 

optiek is de luchthaven van Deurne en haar omgeving bekeken. Hierbij 

worden geenszins het gewestplan of de toekomstscenario’s die over dit 

gebied bestaan beoordeelt. 

 

 

Mevrouw VAN DIENDEREN beaamt dat er prachtige natuurgebieden zijn in 

de provincie. Daarnaast dankt ze gedeputeerde Lemmens voor het 

duidelijke antwoord waaruit blijkt dat de cultuurlandschapskaart enkel 

dient tot registratie van het huidige gebruik. 

 

 

De heer LEMMENS meldt dat zijn visie op de luchthaven dezelfde is 

gebleven. 

 

 

 

De vergadering eindigt om 15.44 uur. 

 


