Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:
- Waar blijven de kippen?
De gevolgen van de eerste drastische beslissing van dit schepencollege worden in de komende weken
meer dan duidelijk:
Het schepencollege schafte de groenzakken af EN er komen geen bladermanden meer..
Om de volksopstand tegen deze beslissing te temperen werden er door de schepen van milieu en
omgeving enkele voorstellen en beloften gedaan:
1. Er zouden kippen uitgezet worden in de wijken. Tot op heden is er echter geen enkele kip te
zien.
2. Er zouden compostplaatsen komen..... Tot op heden is er niets te zien
3. Er zouden buurtvergaderingen worden georganiseerd...: tot op heden is er geen enkele
vergadering gehouden...
De stad heeft ondertussen nagelaten om de groenstroken zelf te onderhouden.
Eén burger heeft het aangedurfd om de stad daarop te wijzen en die persoon kreeg onmiddellijk de volle
lading:
Het schepencollege schrijft de colère van zich af:
... ‘de stad rekent op zijn burgerzin’ en ‘de paaltjes in het grasperk moeten direct weg’..
De volgende stap zal zo goed als zeker een gas-boete worden.
Ik heb volgende vragen:
1. Kan het dat een schepen drie beloftes doet en dat hij geen enkele belofte heeft
gerealiseerd...Hoe kan dit? Te weinig tijd ? In slaap gevallen?? Hoeveel keer moet de haan
nog kraaien vooraleer de kippen worden uitgezet?
2. Graag een gedetailleerd plan van opkuis van de straten bij bladerval: wanneer wordt waar
gekuist? Hoeveel manuren zijn er voorzien en wat zal dit kosten aan de stad?
Ik wil vanavond al het plan voor de Antwerpse Heirweg.
3. Is het de bedoeling om hard op te treden tegen burgers die de stedelijke groenstroken niet
onderhouden? Zo ja, op welke manier zal dit gebeuren?
4. Mogen de burgers ook hard laten optreden (via de stadswacht) tegen de stad als het
schepencollege stedelijke groenstroken niet laat onderhouden?

