
   

 

In het verslag van de Gazet van Antwerpen van oktober 2021 werd er nogmaals gevraagd naar de stand 

van zaken in verband met de oversteekplaatsen aan de Molekensstraat en de Vredestraat. Wij stelden 

de vraag of deze zebrapaden er komen en zo ja, wanneer. 

De schepen gaf aan dat men dit nog gaat uitvoeren. Het moet hier minstens 10 graden voor zijn, maar 

het staat op de werklijst. 

 

In datzelfde verslag van de Gazet van Antwerpen lezen we dat men een vaste zone 30 niet meteen ziet 

zitten in de dorpskern, maar er is wel een vraag over een uitbreiding van de tijdelijke zone 30. Er zou 

een vergadering geweest zijn met AWV op 24 november. We vroegen naar de resultaten van deze 

vergadering. 

Een zone 30 in de hele bebouwde kom ziet het gemeentebestuur niet zitten terwijl in heel wat 

gemeenten dichtbij en veraf dit met succes al is ingevoerd. Handhaving tijdens de schooluren is volgens 

hen niet nodig, want men rijdt op dat moment niet hard, omdat het niet kan. De uitbreiding ging enkel 

over het zebrapad in de Leopoldstraat op het kruispunt met de Albertstraat.  

Wij van N-VA zijn toch nog altijd voorstander om minstens van de Leopoldstraat een zone 30 te maken. 

Deze straat leent zich daar volgens ons perfect voor, want het is een straat met veel in- en uitritten. 

We kunnen dit ook lezen in de laatste mobiliteitsbrief van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. 

Deze argumenten konden de burgemeester niet overtuigen. Een jammere zaak… 

 

We vroegen ook naar de stand van zaken in verband met de verdeling van de middelen die 

verenigingen kregen in het kader van corona. Zijn deze verdeeld?  

Verenigingen mochten tot december zaken binnen brengen. Toen waren er nog rekeningen voor een 

5000 euro. Er zou ongeveer 30.000 euro overblijven en men kijkt of men hier eventueel een 

toiletwagen mee kan aankopen. Deze zou dan ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een 

wijkfeestje of door andere verenigingen. Meer duidelijkheid over dit project heeft men pas in februari. 

Zal dus zeker vervolgd worden…  

 

 

 



   
 

De stand van zaken in verband met de gronden in de Hoevestraat is nog steeds hetzelfde als vorige 

maand. Er is namelijk geen gesprek meer geweest. Al hebben wij te horen gekregen dat schepen Leen 

Kerremans tegen een burger heeft gezegd dat de verkaveling van de gronden aan de Hoevestraat in 

orde komt.  

We stelden dan ook de vraag of deze informatie correct is en dat het dossier tot op heden niet in orde 

is. De burgemeester zei dat de gemeenteraad geen commissie waar een schepen ter verantwoording 

wordt geroepen terwijl wij enkel wilden weten wat schepen Kerremans gezegd had. Kerremans deed 

er gedurende dit hele punt het zwijgen toe. Waar rook is, is volgens ons wel degelijk vuur. De 

burgemeester vroeg ook naar onze visie, we zullen op deze vraag ten gepaste tijden antwoorden. 

 

We stelden vast dat de gemeente Markdal heeft gekocht. Er lagen verschillende pistes op tafel om 

hier een nieuwe bestemming aan te geven. We vroegen het gemeentebestuur om meer duidelijkheid. 

Ze vertelde ons dat het niet echt is aangekocht, omdat het al van de gemeente was. De gemeente 

bekijkt nu wat ze ermee gaat doen eens Markdal eruit is. We horen verschillende scenario’s, maar 

richting de gemeente zijn er nog geen concrete vragen geweest.  

 

In de digitale wereld waar we vandaag harder in zitten dan ooit te voren, worden er minder brieven 

geschreven. Er wordt meer gemaild om zaken te melden en aan te kaarten. We stelden de vraag of de 

gemeente de vragen die via mail aan de burgemeester en het schepencollege worden gesteld weer te 

geven in de briefwisseling van het schepencollege. Is er een mogelijkheid dit mee te delen zodat wij 

als lid van de oppositie beter op de hoogte zijn van onze gemeente?  In het decreet lokaal bestuur 

staat in artikel 290 dat alle uitgaande post moet worden opgenomen in het register. Wij zien niets van 

uitgaande post. Kan dat ook worden aangepast in de toekomst ?  

Men antwoordde dat ze niet van plan zijn hun mailverkeer op straat te gooien… Dat was ook niet 

onze vraag. Men kan toch een onderscheid maken tussen een e-mail die dezelfde waarde heeft als een 

brief en een e-mail die de waarde van een andere e-mail heeft. Ook daar ging men niet op in. Over de 

uitgaande post moesten ze nog eens goed nadenken hoe dat ze dat in de toekomst kunnen doen. 

Hopelijk vinden ze hier snel een antwoord op.  

 

 

 

 

 



   
 


