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Verenigde commissie
Geachte mevrouw
Geachte heer
Wij nodigen u vriendelijk uit op de digitale verenigde commissie.
Deze digitale commissie vindt plaats op donderdag 29 oktober 2020 om 19:30 uur.
U kan deelnemen aan deze digitale commissie mits vooraf in te schrijven via de stedelijke website.
Na je inschrijving ontvang je de link om deel te nemen.
Agenda:
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- LIFE Narmena - site van de Caliebeek
- Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Stad en OCMW
- Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB
- Budget 2021 vzw JeP
- Algemene Vergadering van EVA VZW Kinderopvang Turnhout
- Kerkraad Sint-Pieter: aanpassing van het meerjarenplan en investeringsbudget
- Kerkraden: budgetten 2021
- Zaterdagmarkt : aangepast marktplan en richtlijnen in functie van de COVID-19 maatregelen oktober en november 2020
- Bemiddeling Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): subsidieovereenkomst met federale
overheid
- Borgstelling Blairon nv krediet realisatie Pioniersgebouw
- Openbare verkoop stedelijke eigendommen
- Minnelijke verwerving lot 7 gelegen binnen het goedgekeurde onteigeningsplan RUP Broekzijde
- Leveren van 2 compacte veegwagens - lastvoorwaarden en gunningswijze
- Vraag van raadslid Bart Voordeckers:
Op zaterdag 10 oktober verscheen er een groot artikel in de Gazet van Antwerpen over de
problematieken die zich momenteel afspelen in de Parkwijk, waarover op de gemeenteraad

eerder al vragen werden gesteld. In een reactie uitte de burgemeester forse kritiek op
huisvestingsmaatschappij De Ark:
“Het valt op hoe huisvestingsmaatschappij De Ark graag uitpakt met nieuwe projecten, maar
ondertussen alle andere taken die erbij komen kijken, verwaarloost. Ze doen hun werk niet, en
dat is een schande. Als die leegstand opgelost kan worden, zal dat pijlsnel leiden tot minder
criminaliteit. We hebben de directie er al een paar op aangesproken, maar ze luistert niet.
Geldgewin is het enige wat telt voor hen en de rest is larie”
Deze kritiek lijkt grotendeels terecht te zijn, maar het is te eenvoudig om met de vinger te wijzen
naar De Ark om zo de eigen verantwoordelijkheden te minimaliseren. Als stad zijn we zowel
aandeelhouder als aangesloten gemeente en hebben we een vertegenwoordiging in de raad
van bestuur en de algemene vergadering. Als blijkt dat er een dergelijke vertrouwensbreuk is
tussen de burgemeester en de directie van De Ark, dan moet er worden ingegrepen en moet de
bestaande samenwerking in vraag worden gesteld.
 Welke initiatieven hebben het schepencollege en onze vertegenwoordigers in De Ark
reeds genomen naar de directie van De Ark zodanig dat zij hun verantwoordelijkheid
zouden opnemen in de Parkwijk?
 Is het schepencollege van mening dat De Ark haar taken verwaarloost in de Parkwijk?
Leeft dit gevoel enkel met betrekking tot de Parkwijk, of ook voor andere wijken waar
De Ark een aanzienlijk aantal sociale woningen in bezit heeft?
 Hoe evalueert het schepencollege de samenwerking met De Ark? Zal de bestaande
samenwerking – op basis van de verklaringen van de burgemeester – in vraag worden
gesteld?
- Vragen van raadslid Luc Debondt
Controle op het foutparkeren
De controle op het parkeren en foutparkeren wordt uitgevoerd door agenten van de
politie Regio Turnhout
Een bewoner van Akkerpad, een woonerf waar enkel in aangeduide vakken mag
geparkeerd worden, heeft foutparkeerders genoteerd op 4 plaatsen in zijn buurt waar
niet mag geparkeerd worden. Van 6 mei tot en met 7 oktober 2020 heeft hij de
gegevens genoteerd van 440 foutparkeerders.
Hoeveel pv’s voor foutparkeren zijn er in die periode uitgeschreven in Akkerpad.
Controle op het dragen van mondmaskers en verplichte looproutes .
In schoolomgevingen is dragen het mondmasker. In het kernwinkel gebied is dit
eveneens verplicht, dient men bovendien ook de aangeduide looproutes te gebruiken
en is het verboden fietsen te parkeren in de Gasthuisstraat.
Hoeveel pv’s en of gasboetes zijn er opgesteld tot op heden ?
- Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn
- Uit het college
Met vriendelijke groeten
Peter Segers
Commissievoorzitter
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Deelnemen kan door vooraf in te schrijvien via de website.
Na je inschrijving ontvang je de link om deel te nemen.

