VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 4
van dinsdag 26 januari 2016 om 19:30 uur

Aanwezig: Gevers Dimitri - voorzitter
Van de Poel Katrien, Driesen Josiane, Roes Peter, De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, Guedon John, Van
Damme Marc, Gladiné Pierre - raadsleden
Hermans Luc, Wittebolle Astrid - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Van Otten Jan, Versmissen Tom - raadsleden
Waren eveneens aanwezig
Annick De Smet – raadslid in vervanging van Jan Van Otten,
Katleen De Coninck – raadslid in vervanging van Tom Versmissen,
Paul Moelans – raadslid,
Cedric Heerman – Ruimtelijke Ordening,
Melanie Ryckaert – lokale economie,
Publiek,
Pers.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Nieuwe straatnamen - voorlopige goedkeuring: Waterjufferstraat - Oude Dijk - Schildershof - Tikkenhaan Kasteelloop - Trempt - Rekrutenhof
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Astrid Wittebolle toelichting bij dit punt.
Verwijzend naar de naam “Trempt” wijst Pierre Gladiné er op dat de verbinding tussen Nonnenstraat en
Grimstedestraat ook onder die naam bekend is.
Zaak der wegen:
Bouwproject bouwen appartementsgebouw Jubileumlaan
Inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat
Verkaveling Oude Dijk
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Cedric Heerman toelichting bij dit punt.
Verkaveling Oude Dijk
Paul Moelans stelt voor om verharding aan te leggen op de plaatsen waar men mag perkeren.
John Guedon vraagt of hier ook sociale huisvesting voorzien wordt.
Neen, de wijk Schorvoort zit op het vlak van sociale huisvesting al zeer hoog.
Vanuit het publiek komt de opmerking om aan de hand van dit dossier het laatste stukje bij aan te sluiten op de vuil
water riolering. Tevens wordt gevraagd om een fietspad te voorzien.
Dit zal bekeken worden in het kader van het investeringsprogramma.
Paul Moelans verwijst naar een recent ongeval in Arendonk waar een vrouw in een gracht is gesukkeld. Hij vindt
een verkaveling waar vermoedelijk toch wel wat kinderen zullen komen wonen in de buurt van de Aa gevaarlijk en
vraagt zich af welke mogelijkheden er zijn om uit de Aa te geraken .
Vanuit de buurt verwijst men naar de weg met het bruggetje over de Aa en wil men graag weten of het de bedoeling
is om deze weg later eventueel te verbreden.
Dit is een trage weg en zal dus in principe ook niet verbreed worden.
Paul Moelans vraagt om de plannen digitaal bij het verslag te voegen.
Momenteel zijn deze plannen niet digitaal beschikbaar.
Woonproject Jubileumlaan
Paul Moelans vraagt of dit een project is van de Ark.
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Het is een privé-project met 15% appartementen die voor 27 jaar aan het Sociaal Verhuurkantoor in
erfpacht zal worden gegeven. De 27 jaar komt uit het pandenbeleid.
Binnengebied Kwakkelstraat
Vanuit het publiek verwijst men naar de speeltuin waarbij buurtbewoners denken geen rust meer te zullen hebben.
John Guedon vraagt welke bezwaren er door de buurtbewoners werden ingediend.
Cedric Heerman overloopt de ingediende bewaren die ook in het bundel werden opgenomen en terug te
vinden zijn in e-besluit.
John Guedon vraagt of er bezwaren zijn binnen gekomen met betrekking tot inkijk.
Dergelijke bezwaren maken geen deel uit van dit dossier en worden behandeld door het college.
Marc Van Damme vraagt of er problemen kunnen ontstaan met de voorrangsregels.
De Kwakkelstraat is een voorrangsweg.
EFRO dossier SPK
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Melanie Ryckaert toelichting bij dit punt.
Pierre Gladiné vindt dit dossier nogal abstract en vraagt of een tussentijdse evaluatie mogelijk is.
Dit zal gebeuren.
Paul Moelans vraagt welke sectoren en ondernemingen men wil aanspreken.
Zowel KMO’s an creatieve ondernemers. Bedoeling is om na te gaan in hoeverre een product of een
dienstverlening kan verbeterd worden via bijvoorbeeld design. Stad Turnhout zal Turnhoutse KMO’s
uitnodigen en SPK gaat creatieve ondernemers uitnodigen en dit op regionaal vlak die dan nadien zullen
samen gebracht worden.
Paul Moelans vraagt of bijvoorbeeld de handelsschool ook kan betrokken worden.
Niets belet dit.
Wifi in de Stad
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Astrid Wittebolle toelichting bij dit punt.
Ze verduidelijkt dat het een initiatief is dat de Stad realiseert in nauw overleg met de handelaars en CC De Warande
die hierin ook financieel zullen tussenkomen.
Reccino Van Lommel wijst er op dat momenteel 3G en 4G toch voor heel wat gebruikers bereikbaar is.
Schepen Astrid Wittebolle verduidelijkt dat dit inderdaad ook werd bekeken maar het vooral de jeugd is die
gratis wifi weet te appreciëren.
Daarenboven kan deze wifi ook gebruikt worden via een afgesloten en beveiligde zone door de stedelijke
diensten en de hulpdiensten bij evenementen.
Reccino Van Lommel vraagt welk de datasnelheid is die wordt aangeboden en wat de kostprijs is van dit initiatief.
De kostprijs voor wifi op de Markt, Zegeplein, Jacobsmarkt en Warandeplein bedraagt aan apparatuur 40.000 euro
(incl. btw). De bijhorende software bedraagt (eenmalig) 6.000 euro (incl. btw) en het jaarlijks onderhoud bedraagt
8.000 euro (incl. btw).
Wat de datasnelheid betreft: 5Mbps donwload en 1 Mbps upload
Paul Moelans vraagt of de zones nog worden aangeduid.
Een aanduiding zal nog worden aangebracht samen met onder meer een actie op bierkaartjes.
Verwijzend naar verdere uitbreiding vraagt men vanuit het publiek een gsm-verbinding in de ondergrondse fuifzaal
Futur. Ook Paul Moelans vraagt hiernaar.
Wifi en gsm-verbinding zijn twee afzonderlijke zaken. Een mogelijke gsm-verbinding in de ondergrondse
fuifzaal werd reeds eerder onderzocht maar was zeer duur. Er zal nagegaan worden of er ondertussen al
betaalbare oplossingen mogelijk zijn.
Opname gemeenteraad
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Astrid Wittebolle toelichting bij dit punt en verwijst schepen Luc
Hermans naar de aanpassing van artikel 26 van het huishoudelijk reglement.
Verwijzend naar Notubiz vraagt Reccino Van Lommel wat de kostprijs hiervan is.
Een éénmalige kost van 4.840 euro (incl. btw) en verder 690 euro (incl. btw) per gemeenteraad.
Hiertegenover staat een besparing van personeelskost aangezien de tekst niet meer letterlijk moet
uitgetypt worden.
Punten agenda gemeenteraad
Schepen Luc Hermans deelt mee dat de deontologische commissie ook geagendeerd is.
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Hij wijst er tevens op dat er in deze procedure gewerkt wordt met een akte van voordracht die tijdig dienen te
worden binnengebracht op het secretariaat.
Uit het college
Verwijzend naar de vraag om een toelichting te kunnen krijgen van Heeren in verband met de stand van zaken van
Turnova deelt schepen Astrid Wittebolle mee dat contact werd opgenomen met Heeren en deze beloofd heeft om
zo vlug mogelijk een aantal data binnen te brengen. Via een doodle zal dit aan de raadsleden meegedeeld worden
zodat uit die data een keuze kan gemaakt worden om hierover samen te komen in een vergadering cfr.Kalander.
Varia
Er werden geen punten aangebracht.
Jan Van Rompuy
commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 4
dinsdag 26 januari 2016

Agenda
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Nieuwe straatnamen
- Zaak der wegen:
- bouwproject appartementsgebouw Jubileumlaan
- inbreidingsproject aan de Kwakkelstraat
- verkaveling Oud Dijk
- EFRO dossier SPK
- Wifi in de Stad
- Opname gemeenteraad
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

Nieuwe straatnamen
1. Oude Dijk - verkaveling
Op de Oude Dijk, tussen huisnummer 2 en 14 wordt een groot stuk weiland omgevormd tot een
verkaveling met tegen de Oude Dijk een appartementsblok die toegang neemt langs een nieuw
aan te leggen straat. Deze straat loopt dan verder en krijgt nog een zijstraat, langs welke aan beide
kanten een 8-tal woningen zullen voorzien worden. In deze streek is er niet echt een ongebruikt
toponiem voorzien welk voor deze straat kan gebruikt worden, maar aangezien de straat vlakbij de
Aa zal liggen, is het voorstel van de werkgroep ‘Waterjufferstraat’, een verwant van de libel, een
netvleugelig insect dat graag aan het water vertoeft.

Nieuwe straatnamen
2. Rubensstraat - inbreiding
Het inbreidingsproject dat toegang krijgt langs de Rubensstraat, is een tamelijk besloten
woonerf waarrond een 40-tal appartemtenten worden voorzien. Er zal een toegangsweg
worden aangelegd die ook een nieuwe naam nodig heeft, gezien het hoge aantal
wooneenheden. In deze streek werden er namen van bekende schilders gebruikt. De Albert
Van Dyckstraat en de Rubensstraat zijn daar mooie voorbeelden van. De werkgroep dacht in
eerste instantie aan bijkomende namen van schilders, die regionaal naam en/of faam
hebben gemaakt, maar bij nader inzien bleken de meest ons bekende namen van schilders
reeds in gebruik bij de omliggende gemeenten. Voor interventies van de hulpdiensten kan
dit verwarring opleveren en dat dient absoluut vermeden te worden. Toch wilden we graag
in die sfeer verder blijven borduren en stelt de werkgroep de naam ‘Schildershof’ voor. Die
naam geeft bovendien een residentiële toets aan het project.

Nieuwe straatnamen
3. Kwakkelstraat - inbreiding
Een inbreidingsproject waarbij 30 appartementen worden gebouwd met een insteekweg die
toegang neemt langs de Kwakkelstraat. Uit de toponiemenkaart kwamen twee
mogelijkheden naar voren: Kwakkelhoek en Tikkenhaan. Met eenparigheid van stemmen en
zonder twijfel verkozen de leden om voor deze straatnaam ‘Tikkenhaan’ voor te stellen.
Deze naam is ook algemeen bekend in de volksmond voor deze regio

Nieuwe straatnamen
4. Kasteelloop - verkaveling
Een inbreidingsproject van enkele honderden woningen met verschillende nieuwe wegen
tussen de Patriottenstraat, Rubensstraat, Albert Van Dyckstraat en Kruisbergstraat. In dit
project wordt nieuwe wegenis aangelegd, waarvan een weg toegang neemt in de
Patriottenstraat, dwars door het project loopt en dan uitgeeft in de Albert Van Dyckstraat.
Hier dient nog een straatnaam voor gevonden te worden. Dit is eerder een pad dat slechts
toegankelijk is voor fietsers en voetgangers, maar er zullen toch enkele voordeuren op
uitkomen waardoor dit hoofpad ook een naam moet krijgen.
Verder wordt het bestaande straatje Kasteelloop verlengd, waarbij de werkgroep het
wenselijk acht om ook deze verlenging te benoemen als ‘Kasteelloop’. Vanuit de toekomstige
hoofdweg door het project komt nog een aftakking van de weg, welke zal uitmonden in de
Kruisbergstraat. Voor deze weg opteren we toch weer voor het toponiem dat hier aanwezig
is, namelijk ‘Trempt’, welk een karspoor tussen twee akkers is en daardoor uiterst geschikt
als straatnaam

Nieuwe straatnamen
5. Lokerenstraat - inbreiding
Een klein inbreidingsprojectje waarin een insteekwegje wordt aangelegd dat doodloopt
tegen de muur van Campus Blairon. Naar analogie van de naamgeving rond de kazerne werd
voor dit wegje gekozen om ‘Rekrutenhof’ voor te stellen vanuit de werkgroep

Zaak der wegen
verkaveling Oude Dijk
woonproject Jubileumlaan
binnengebied Kwakkelstraat
aan de hand van analoge plannen

Projectvoorstel
SPK & Antwerp.Powered.by.Creatives
EFRO prioriteit 2 – doestelling 3
Kennis over en implementatie van
innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s
verbeteren

Koppeling SMJP
4.4.1. We ondersteunen en faciliteren bedrijven en
KMO’s in Turnhout en gaan met hen in constructief
overleg

Wat
• Werkpakket 1: Communicatie – Algemene
communicatie omtrent het totale project en de
verschillende acties
• Werkpakket 2: Bovenlokale afstemming en
samenwerking – onder begeleiding van Flanders
DC stemmen de designplatformen onderling hun
doelen, de concrete acties en resultaten af. Er zal
ook samengewerkt worden daar waar dit opportuun
is.

Wat
• Werkpakket 3: Sensibilisering en bewustmaking –
events, concrete trajecten en individuele
gesprekken gericht op het bewustmaken van het
belang van design en creativiteit als motor tot
innovatie
• Werkpakket 4: Matchmaking en netwerking: events
en acties om traditionele sectoren in contact te
brengen met culturele en creatieve sector en vice
versa

Wat
• Werkpakket 5: Kruisbestuiving en co-creatie tussen
traditionele sectoren en de culturele en creatieve
sector: begeleidingstrajecten

Partnerschap
• SPK
• Designplatform Antwerpen
• Stad Mechelen

Timing
• 31/01/2016: deadline indiening
• Selectie circa juni 2016
• Looptijd project: 2 jaar

Personeelsinzet
• 20% bestaande personeelskost

Budget en financiering
• 40 % financiering EFRO
- Staff costs: circa € 28.000
- 20% Melanie Ryckaert

- Werkingskosten: € 18.500
- TOTAAL: €46.500
=> subsidie : 18.600€ waardoor werkingskosten
gedekt worden

Wifi in de Stad
- momenteel op de Grote Markt
- reeds voorziene uitbreiding:
- Zegeplein
- Jacobsmarkt
- Warandeplein

- in onderzoek:
-…

- laagdrempelig
- basis voor

Opname Gemeenteraad
- Digitale opnames (beeld en klank)
- Proefproject
- Home page stedelijke website http://www.turnhout.be/
- Raad van 1 februari 2016
- Notubiz
- verwerking audio-opname gemeenteraad
- diverse opvraagmogelijkheden

Opname Gemeenteraad
Artikel 26 - Woordelijk verslag Audio-opname
Van het openbaar gedeelte van de gemeenteraad wordt op basis van een
audio-opname tevens een woordelijk verslag gemaakt dat in de notulen
wordt opgenomen gemaakt. Deze audio-opname is digitaal opvraagbaar.
De audio-opname van de gemeenteraad wordt opgedeeld volgens
agendapunt, onderwerp en/of spreker. Dit maakt het mogelijk om gericht te
selecteren of op te zoeken.
De digitale audio-opnames zullen in het stadsarchief bewaard worden.

Punten agenda gemeenteraad
- Deontologische code

Uit het college
…

Varia
…

