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Toelichting:
In de loop van donderdag 25 juni jl. werd de pers uitgenodigd om kennis te nemen van het
ontwerp Groenplan dat ter goedkeuring voorlag op het college van één dag later, 26 juni.
De bevoegde schepen heeft op de raadscommissie KR van 22 juni met geen woord gerept over dit
ontwerp Groenplan, dat toen reeds ter goedkeuring geagendeerd stond op de agenda van het
college, en waarvan toen reeds de perscommunicatie vast lag.
Het getuigt van bijzonder weinig respect voor de gemeenteraad om dit soort beleidsplannen aan de
pers voor te stellen om een moment dat de raadsleden voor de eerstkomende drie maanden enkel
nog over het beperkte middel van de mondelinge vraag beschikken om de schepen hierover te
bevragen.
Daarom had ik van de schepen alvast graag een antwoord bekomen op volgende concrete vragen :
Is het ontwerp Groenplan enkel beschikbaar voor de pers of ook voor de raadsleden, en kan
hierbij toelichting gegeven worden op een raadscommissie KR in de eerste helft van de maand
juli 2015;
Werden de districten betrokken bij de opmaak van dit ontwerp Groenplan, en zo ja hoe en
wanneer ?
Welke budgetten zijn er voorzien voor de realisatie van dit Groenplan ? En bijkomend :
wie betaalt wat … wat betaalt de stad en welk aandeel betaalt het district ?
Aangezien de schepen het niet de moeite vindt om de betrokken gemeenteraadscommissie in te
lichten over dit ontwerp beleidsplan , is het voor mij ook niet mogelijk op dit moment te stellen
dat ik mij in de raad enkel zal beperken tot de hiervoor gestelde vragen.

1/1

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

