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Zitting van 6 maart 2015
GOEDGEKEURD
ondernemen en stadsmarketing

Samenstelling
De heer Bart De Wever, burgemeester
De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer
Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla
Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
De heer Roel Verhaert, stadssecretaris
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Spoort Oost - Overlegcomité. Samenstelling Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
In het bestuursakkoord 2013 - 2018 van de stad staat de volgende passage over Spoor Oost: 'de stad
start met de NMBS het overleg op om de herbestemming van het oude spoorwegemplacement Oost
in Borgerhout bij voorkeur tot een 'duurzaam KMO Park Spoor Oost' met veel groen voor te
bereiden'.
Op 28 maart 2014 (jaarnummer 3434) keurde het college het concept voor de invulling van
de voormalige containerterminal op de site Spoor Oost goed in afwachting van een definitieve
herbestemming en als antwoord op een aantal actuele en acute stedelijke ruimtevragen. Het concept
voorziet de invulling van de site met 3 hoofdbestemmingen - publieke ruimte, evenementen en
evenementparkeren voor de sportpaleissite - aangevuld met een conciërgeprogramma in functie van
de levendigheid en sociale controle.
Op 18 april 2014 (jaarnummer 3439) besliste het college om vanaf 2015 de Sinksenfoor op de site
Spoor Oost te organiseren, onder voorbehoud van het bereiken van een akkoord over het gebruik
van de gronden.
Op 18 juli 2014 (jaarnummer 7573) keurde het college het parkeerconcept Singel Noord goed.
Daarbij wordt een belangrijke rol voorzien voor Spoor Oost in het parkeerconcept voor de
Sportpaleissite, dit zowel tijdens als na de werf van de Oosterweelverbinding.
Op 26 september 2014 (jaarnummer 9749) keurde het college het voorontwerp voor de
kortetermijninvulling van de site Spoor Oost goed. Op 23 januari 2015 keurde het college
(jaarnummer 587) het definitieve ontwerp voor de kortetermijninvulling van de site goed.
Argumentatie
Om de verdere ontwikkeling, het beheer en het gebruik van de site Spoor Oost op een coherente en
integrale wijze op te volgen en te coördineren, dit ook voor opvolging van de evolutie van het
gebruik van de site voor evenementen, is het aangewezen een overlegcomité Spoor Oost op te
starten.
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Er wordt voorgesteld het overlegcomité als volgt samen te stellen:
schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (voorzitter);
directeur stadsprojecten bij AG VESPA;
strategisch coördinator;
bedrijfsdirecteur ondernemen en stadsmarketing;
directeur Gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf Antwerpen.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit
Artikel 1
Het college keurt de opstart van een overlegcomité Spoor Oost goed.
Artikel 2
Het college keurt de samenstelling van het overlegcomité Spoor Oost als volgt goed:
schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (voorzitter);
directeur stadsprojecten bij AG VESPA;
strategisch coördinator;
bedrijfsdirecteur ondernemen en stadsmarketing.
Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

2/2

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be

