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Borgerhout A-Punt

14  Initiatiefrecht raadsleden. Voorstel tot advies. Masterplan publieke 
functies en groenproject.  (Jaarnummer  830) 

Agendapunt, gemeenteraad, open, 29/06/2009, jaarnummer 1200 
Auteur: Stef Lauwers 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

De heer Stef Lauwers diende op 27 mei 2010 volgende voorstel tot advies aan het college van 
burgemeester en schepenen in: 
 
Motivatie hoogdringendheid: Tijdens de themacommissie op 25/5 over het masterplan publieke 
functies en groenproject Moorkensplein werd door de projectleider aangehaald dat een advies van 
de districtsraad best tegen 4 juni 2010 wordt geformuleerd omdat het stadscollege dan een 
themazitting  houdt over dit project. De raadsleden vroegen dan ook of de voorzitter van de 
commissie dit alsnog op de agenda van de districtsraad kon  agenderen. 
 
Advies van de districtsraad van Borgerhout met betrekking tot het masterplan publieke 
functies en het groenproject op het Moorkensplein 
 
In het bestuursakkoord van Borgerhout wordt een absolute prioriteit toegekend aan een 
kwalitatieve invulling van het openbaar domein, en wordt het belang van aangepaste groene 
ruimten volledig onderkend. Op 9 maart 2010 gaf het districtscollege Borgerhout daarom een 
gunstig advies over het conceptvoorstel ‘groenproject Borgerhout Intra Muros: Moorkensplein en 
omgeving’. Kort nadien (op 26 maart 2010) gaf ook het stadscollege zijn principieel akkoord.  Op 
de raadscommissie van het district Borgerhout van 25 mei 2010 werd het masterplan publieke 
functies annex groenproject Moorkensplein voorgesteld.  
 
Advies van de districtsraad van Borgerhout 

1. De districtsraad van Borgerhout is principieel akkoord met de uitvoering van een 
groenproject op de site van het Moorkensplein (ook wel ‘Moorkenspark’ genoemd). 

2. Voor wat betreft het masterplan publieke diensten kiest de districtsraad voor het scenario 
waarbij het historische districtshuis in gebruik blijft voor politieke en ceremoniële functies, 
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en wordt gecombineerd met een nieuwbouw als flank van het nieuwe ‘Moorkenspark’, 
waarin onder meer de loketwerking van het district kan worden ondergebracht. 

3. De districtsraad dringt erop aan dat de bewoners van de tien huizen die in dit scenario 
zullen moeten worden onteigend, voorrang krijgen op het kopen/huren van de 
nieuwbouwwoningen die mogelijk in het nieuwe bouwblok op de site van het 
‘Moorkenspark’ zullen worden voorzien. 

4. De districtsraad dringt aan op voldoende inspraak en informatie voor de bewoners van 
zodra het stadsbestuur een principiële beslissing heeft genomen, meer bepaald via een 
informatievergadering voor bewoners en eigenaars van panden die in het huidige scenario 
zouden moeten onteigend worden om paniek en onzekerheid te voorkomen; een publieke 
informatievergadering met een uitgebreide toelichting; de samenstelling van een 
‘klankbordgroep’ van buurtbewoners die betrokken wordt bij de verdere ontwikkeling van 
het project. 

 
Stef  Lauwers 
Voorzitter bestendige raadscommissie 
  

Juridische grond 

Het basisreglement bestuurlijke organisatie van de stad Antwerpen bepaalt onder hoofdstuk 4.6 de 
voorwaarden voor het initiatiefrecht van de raadsleden. 
 
Artikel 58 
Ieder raadslid heeft het recht voorstellen aan de agenda van de raad waarvan men deel uitmaakt, 
toe te voegen. Een lid van het uitvoerend bestuur kan hiervan geen gebruik maken.   
 
De secretaris deelt de bijgevoegde agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad, 
en de daarbijbehorende verklarende nota’s onverwijld mee aan de leden van de raad. Een voorstel 
kan zowel een interpellatie, als een voorstel tot motie, als een voorstel tot beslissing zijn.  Deze 
opsomming is niet beperkend. De raadsleden hebben eveneens het recht om aan het uitvoerend 
bestuur mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Bij afwezigheid van het raadslid wordt het 
voorstel van de agenda afgevoerd. 
 
Gehoord de toelichting van raadslid Lauwers. 
Gehoord de toelichting van raadslid Moerkerke, die zijn amendement toelicht. 
Gehoord de tussenkomsten van raadslid Paredaens, raadslid Michiels en raadslid Bellens. 
Gehoord de replieken van voorzitter van het districtscollege Vanbesien en districtsschepen Preneel 
 
Stemming over het amendement, ingdiend door Luc Moerkerke: 
' Voor wat betreft het masterplan publieke diensten kiest de districtsraad voor het scenario waarbij 
het historische districtshuis in gebruik blijft voor politieke en ceremoniële functies.  
Een nieuwbouw als flank van het nieuwe "Moorkensplein" kan. Of daar evenwel onder meer de 
loketwerking van het district dient in ondergebracht, dan wel of die loketwerking van het district in 
een centraal in Oud-Borgerhout gelegen pand dient te komen, daarvan wenst het district dat dit op 
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zeer korte termijn onderzocht wordt.  Indien blijkt dat dit niet haalbaar is, kiest het district resoluut 
voor een loketwerking op deze nieuwe site.' 
 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor (Open VLD, sp.a + SLP + Groen!, CD&V - N-VA) en 7 
stemmen tegen (Vlaams Belang - VLOTT) bij 1 onthouding (onafhankelijk) 

Besluit 

Stemming over het advies. 
Goedgekeurd met 14 stemmen voor (Open VLD, sp.a + SLP + Groen!, CD&V - N-VA) en 7 
stemmen tegen (Vlaams Belang - VLOTT) bij 1 onthouding (onafhankelijk) 

Artikel 1 

De districtsraad keurt onderstaand advies aan het college van burgemeester en schepenen goed: 
1. De districtsraad van Borgerhout is principieel akkoord met de uitvoering van een 

groenproject op de site van het Moorkensplein (ook wel ‘Moorkenspark’ genoemd). 
2. Voor wat betreft het masterplan publieke diensten kiest de districtsraad voor het scenario 

waarbij het historische districtshuis in gebruik blijft voor politieke en ceremoniële functies, 
en wordt gecombineerd met een nieuwbouw als flank van het nieuwe ‘Moorkenspark’, 
waarin onder meer de loketwerking van het district kan worden ondergebracht. 

3. De districtsraad dringt erop aan dat de bewoners van de tien huizen die in dit scenario 
zullen moeten worden onteigend, voorrang krijgen op het kopen/huren van de 
nieuwbouwwoningen die mogelijk in het nieuwe bouwblok op de site van het 
‘Moorkenspark’ zullen worden voorzien. 

4. De districtsraad dringt aan op voldoende inspraak en informatie voor de bewoners van 
zodra het stadsbestuur een principiële beslissing heeft genomen, meer bepaald via een 
informatievergadering voor bewoners en eigenaars van panden die in het huidige scenario 
zouden moeten onteigend worden om paniek en onzekerheid te voorkomen; een publieke 
informatievergadering met een uitgebreide toelichting; de samenstelling van een 
‘klankbordgroep’ van buurtbewoners die betrokken wordt bij de verdere ontwikkeling van 
het project. 

Artikel 2 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen. 
 
Afschrift:    3 exemplaren 
Aan: Aantal: Actie: 
DL/SD 1 voor gevolg 
AG Stan 1 voor kennisneming 
PO/G/HV - Marijke 
Woestenborghs 

1 voor kennisneming 

 
 


