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Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: petitie St Rochushof 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting 
Geachte, 

Vorig jaar werd er door de bewoners van St Rochushof een petitie aan het stadsbestuur 
overhandigd. Hierbij werd onder meer aan de stad gevraagd om de rust op de site te herstellen. 

Kan U mij aangeven welke stappen er nalv deze petitie ondernomen zijn? en/of er een overleg 
met de buurtbewoners geweest is? 

MVG 

Christel Geerts 
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Antwoord Sthriftetijke vraag rond petitie Sint-Rochushof

Geacht raads[id

Het stadsbestuur ontving op 24 jul.i 2019 inderdaad een petitie van verschil.tende bewoners over
wonen aan het Sint-Rochushof. Daarin werden overlast van spetende kinderen, problemen met
honden en een drugsprobLeem aangekaart en werden enkete opl.ossingen gesuggereerd.

De burgemeester heeft in het verleden herhaaldetijk contact gehad met verschil.lende
ondertekenaars.

Wat betreft de inhoud van de petitie en acties die worden ondernomen:

L De groenzone en paden in het Sint-Rochushof zijn openbaar domein. Het woonproject in
deze groenarme wijk werd zo geconcipieerd en gesubsidieerd dat de pubLieke ruimte ook
een gebruiks- en verblijfsfunctie heeft voor de bewoners én voor de buurt.

Spel.en is er toegel.aten. Het statuut van woonerf (art. 22 bis van de wegcode) steLt
expliciet dat "spelen op de openbare weg er toegelaten is".

Bij inbreidingsprojecten zoa[s Sint-Rochushof wordt doorwaadbaarheid voor zacht
verkeer (te voet of met de fiets) vooropgestetd.

Op de vraag van de petitie om het hek aan de kant Klein-Hul.ststraat te sl.uiten en een
nieuwe afsl.uiting te plaatsen aan de kpnt Mercatorstraat kan dus niet worden ingegaan

2. Er wèrden na de petitie meteen bordjes geplaatst om duidel.ijk te maken dat het graspl.ein
geen "hondenpoepweide" is.

3. ZwerfvuiI bl.ijft een aandachtspunt. Het stadsbestuur zet actief in op sensibiLisering. El.ke

vaststelling van zwerfvuiI wordt gevraagd te meLden aan de kl.antendienst, waarna in
samenspraak met de mil.ieu- en dierenpoLitie een identiteitsonderzoek wordt opgestart.
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4. Dp politie heeft het voorbije jaar de capaciteit sterk verhoogd inzake drugsprob'lematieken,

mét sgcces. Het bl.ijft beLangrijk dat eLke verdachte handel.ing onmiddeLl.ijk aan de pol.itie

wordt gemel"d.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen,

ln opdracht:

Johan Verhulst
atgemeen directeur

Lieven Dehandschutter

burgemeester


