
Mondelinge vraag aan het districtscollege 

Gebruik dit formulier voor het stellen van mondelinge vragen aan het 
districtscollege 

Gegevens districtsraadslid 
 naam voornaam 

 

 Peeters Arnold 

  

...... 

 

 

Ondertekening 
 datum handtekening 

 

  …………………………... 

 

Ontvangst vraag datum uur 

 

  

 

In  het begin van deze bestuursperiode stelde ik in deze raad reeds vragen rond het Hof van Nauwelaerts aan de Lode 

Van Berckenlaan , één van de laatste groene plekjes van de wijk Groenenhoek in Berchem. Vragen over het onderhoud 

van het domein, vragen over de onterechte inname van publiek domein, vragen rond de bouwval in het hoofd- en 

bijgebouw, enzovoort. 

 

Terecht werd ik voor een deel van mijn vraag doorverwezen naar de Stedelijke Diensten (de opvolging van het 

groenonderhoud en het onderhoud van de weg werd door onze Schepen wel onmiddellijk opgevolgd en uitgevoerd, 

waarvoor dank!). 

 

Bij navraag bij de Stedelijke Overheid bleek dat heel wat van de vragen die we ons stelden duidelijk gegrond waren.  

De Stad heeft ondertussen tegenover de concessionaris een aantal procedures lopen in verband met betaling van 

achterstallige vergoedingen en in verbreking  van de overeenkomst. Aan de hand van een bijkomende dagvaarding werd 

deze procedure ondertussen opnieuw geactiveerd. 

 

Op het terrein gaat het ondertussen echter van kwaad naar erger. Momenteel is de horecazaak al méér dan een maand 

gesloten. Buurtbewoners die er een feest hadden gepland werden niet op de hoogte gebracht.  De gedupeerden stonden 

voor een gesloten deur. De bouwval op het domein is trouwens de jongste maanden nog meer toegenomen. Een mooie 

antieke stenen waterput is op het domein verdwenen. Het dak van het achtergebouw begeeft het meer en meer. 

Vanwege de huidige leegstand nodigt het terrein nog meer uit tot vandalisme. 

 

We staan vlak voor de vakantieperiode dus het is belangrijk om kort op de bal te spelen en als betrokken overheid onze 

verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Kan de bevoegde districtsschepen de nodige stappen zetten enkele diensten aansturen om één en 

ander op te volgen en erger te voorkomen? 

 

Is er eventueel een telefoonnummer waar buren onregelmatigheden op het terrein kunnen melden? 

 


