Interpellaties
Gebruik dit formulier voor het indienen van een interpellatie
Gegevens districtsraadslid
naam
PEETERS

voornaam
ARNOLD

Voorstel
Op de Raadscommisie van donderdag 11 december maakten buurtbewoners van de Callensstraat, Van
Vaerenberghstraat, Mimosastraat en Zonnebloemstraat gebruik van hun spreekrecht om te pleiten voor meer informatie
en duidelijkheid over de gekozen bustrajecten door hun wijk. Zij deden dit op een erg opbouwende manier. We konden
vaststellen dat de buurt zich er terdege van bewust is dat de herinrichting van de Statiestraat en Driekoningenstraat een
noodzaak is. Dat zij, ondanks de nadelige gevolgen voor hun buurt, het dossier rond de herinrichting érg belangrijk
vinden voor de leefbaarheid van Oud-Berchem in het algemeen. Dit konden we duidelijk uit hun tussenkomst opmaken.
Langs de andere kant zijn de bewoners niet onverdeeld gelukkig met de gekozen bustrajecten voor de nabije toekomst.
Dit deden ze ook met een overtuigende petitie. Nu kan je dit vanzelfsprekend wegwuiven als een ‘not in my backyardsyndroom’ Ook verschillende leden van deze raad stellen zich echter vragen bij de gekozen trajecten en hebben oren
naar de voorgestelde alternatieven van de buurt.
De voorbije maanden werd in Berchem reeds uitvoerig gecommuniceerd over de heraanleg van de DriekoningenstraatStatiestraat. We merken dat heel wat bewoners enthousiast en constructief willen meewerken aan een aangenaam en
levendig Oud Berchem en dat gepleit wordt voor een positieve berichtgeving hierover.
Blijkbaar heeft de jongste hoorzitting voor de buurtbewoners echter onvoldoende duidelijkheid gebracht (dit kunnen we
toch afleiden uit de tussenkomst van deze bewoners en enkele andere berichten in de media).
Waarom zitten bijvoorbeeld de aangeboden suggesties door de buurt niet in het plan?
Daarom lijkt het ons zinvol dat de districtsraad tekst en toelichting zou krijgen over de totstandkoming van de gekozen
trajecten. En hoe het district en andere betrokken partners (zoals De Lijn) de dialoog met zijn buurtbewoners terug in
betere banen zoekt te leiden.
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Basisreglement “Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen”
4.5.4. Interpellaties
art. 51: interpellaties kunnen worden ingediend bij de voorzitter tot vijf vrije dagen voor de raadszitting. Een lid van
het uitvoerend bestuur kan hiervan geen gebruik maken. Een raadslid kan slechts interpelleren in de raad waarvan men
deel uitmaakt.
art. 52: de uiteenzetting van het voorstel mag niet langer duren dan 15 minuten.
Na de interpellant krijgen ten hoogste vijf raadsleden een maximum spreektijd van 5 minuten.
Een lid van het uitvoerend bestuur beantwoordt de interpellant.
De interpellant en nog ten hoogste vijf andere sprekers met een spreektijd van 5 minuten, krijgen de kans om op het
antwoord te reageren. Daarna wordt de interpellatie afgesloten.

art. 53: interpellaties over eenzelfde onderwerp worden samengevoegd om één enkel debat te kunnen voeren.
In dat geval beschikt de eerste interpellant over een spreektijd van 15 minuten en de overige interpellanten over een
maximum spreektijd van 10 minuten.

