
            
           Stad Antwerpen   beraadslaging/proces verbaal 
           District Berchem   Kopie 
           Districtsraad 
 
 
Samenstelling: de dames en heren, Peter Raats, voorzitter districtscollege, Luc Thiessen, Fatiha Azzaoui, Axel Polis 
en  Anne Bakelants, districtsschepenen, Alfons Borginon, voorzitter districtsraad, Nathalie Imre, Joseph Libens, 
Ronny De Bie, Albrecht Cleymans,  Ingrid Sucaet, Lydia Gorrebeeck, Arnold Peeters, Ilse Jacques, Jan Boons, 
Kristof De Bock, Robert Massart,  Ria Vermeulen , Freek Van Looveren, Annick Wattecamps, Erik Peeters, Johan 
Malcorps, Nicole Bogaert, districtsraadsleden. 
Ann De Potter waarnemend districtssecretaris en Guy Van Tendeloo, plaatsvervangend districtssecretaris. 
Verontschuldigd: Robert Massart, Ingrid Sucaet, Ronny De Bie en Johan Malcorps, districtraadsleden en Ann De Potter 
districtssecretaris. 
 
 

Openbare zitting van 27 mei  2010 
 

districtsraadsbesluit: 797  van donderdag 27 mei 2010 
  Pagina  1 van 1 
 

 
Berchem A-Punt

0  Initiatief raadslid. Mondelinge vraag over uitbreiding van Lakonia.  
(Jaarnummer  797) 

Raadslid Ilse Jacques stelt een mondelinge vraag aan het districtscollege  
Externe factor, vraag van burger, 18/05/2010 
Auteur: Guy Van Tendeloo 

Motivering 

Feiten en context 

Op 18 mei 2010 dient raadslid Ilse Jacques volgende mondelinge vraag in: 
 
"... 
Vorig jaar werden er reeds verschillende vragen gesteld over de mogelijke uitbreidingsvraag van 
Lakonia 
Er werd toen geantwoord dat er geen concrete vraag was van Lakonia. Het districtscollege had 
echter wel  plannen voor de heraanleg van het desbetreffende terrein. 
 
Nu mei 2010 wordt een plan rondgemaild waarop heel duidelijk het terrein waarop Lakonia wil 
uitbreiden gevrijwaard wordt van enige heraanleg. (zie bijlage) 
De enige conclusie, die ik daaruit kan trekken, is dat het college met deze plannen rekening houdt 
met de uitbreidingvraag van Lakonia. Eens de nieuwe aanleg in orde, vervalt dan de reden om de 
bouwaanvraag van Lakonia te weigeren, dat deel van het terrein wordt dan toch niet gebruikt. 
Zowel de sportraad van Berchem als die van de stad hebben over de uitbreidingsaanvraag steeds 
negatief advies gegeven.  
 
Mijn vragen aan het college zijn : 
1/ Waarom wordt het deel van het terrein dat steeds in de uitbreidingsvraag opgenomen was, nu 
gevrijwaard in het  plan van heraanleg? 
2/ Indien het college van plan is de uitbreidingsvraag op termijn goed te keuren, waarom werd dit 
tot hiertoe steeds ontkend maar toch mee opgenomen in het plan van heraanleg? ( Met deze 
werkwijze worden de adviesraden en de omwoners buiten spel gezet.) 
 
Antwoord: 
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Het is het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt over een eventuele 
uitbreiding van Lakonia, niet het districtscollege van Berchem. Dit is een bovenlokale 
bevoegdheid. 
Er is wel een nieuwe wending in dit dossier. De korfbalbond heeft heel recent beslist om vanaf 
volgend seizoen te spelen op kleinere velden (40 op 20 meter ipv 57 op 30 meter).  
Het kunstgrasveld kan alleszins gebruikt worden voor korfbal (40 op 20 meter met uitloopzone) en 
voor duiveltjesvoetbal (35 op 25 meter met uitloopzone).  
Door te kiezen voor deze oriëntatie kan alles ook dichter bij de cafetaria gerealiseerd worden: de 
speeltuin,  het openbaar trapveldje en het combi kunstgrasveld voor voetbal en korfbal. 
Er blijft dan nog een restruimte over.  
Het document dat verspreid werd is een werkversie die door de administratie werd opgesteld om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de aanleg van een kunstgrasveld op deze site.  
Ondertussen worden er nog andere scenario’s uitgewerkt en geen enkel scenario is momenteel 
goedgekeurd. 
 

Besluit 
De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

Artikel 1 

De districtsraad neemt kennis van de mondelinge vraag en het antwoord.  

Artikel 2 

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen. 
 
 
Afschrift:    1 exemplaren 
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