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1 Een beknopt verslag geeft de lijst weer van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverle-

nende en opdrachthoudende vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aan-

gelegenheden (artikel 466 Decreet Lokaal Bestuur). Dit betreft niet de door de Raad van Bestuur goed-

gekeurde officiële verslaggeving, en hier kunnen bijgevolg geen rechten uit worden afgeleid. 
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Beknopt verslag van de 311e bijeenkomst van de Raad van 

Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en 

Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in 

digitale zitting op woensdag 9 maart 2022 om 08.30 u.  

Aanwezig/vertegenwoordigd: 

• Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen, dhr. Koen 

Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens) en dhr. Jacques Vandermei-

ren; 

• Namens de gemeente Beveren: mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Vlegels; 

• Namens Interwaas: mw. Lieve Truyman, dhr. Marc Van de Vijver en dhr. André Van de Vyver 

(vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Marc Van de Vijver); 

• Namens de gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans en dhr. Danny Van Hove (bestuurder 

met raadgevende stem); 

• Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers. 

Bijgestaan door: 

• Secretaris en directeur Maatschappij Linkerscheldeoever: dhr. Peter Van de Putte. 

Verontschuldigd: 

• Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht 

door dhr. Guy Janssens); 

• Namens de gemeente Beveren: dhr. Bram Massar (bestuurder met raadgevende stem); 

• Namens Interwaas: dhr. André Van de Vyver (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Marc 

Van de Vijver). 
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Agenda 

Beleidspunten 

1. Verbondstekst Ommeland - toekomst en leefbaarheid LSO  
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Beleidspunten 

1. Verbondstekst Ommeland – toekomst en leefbaarheid LSO 

De heer Freddy Aerts kreeg van de Vlaamse overheid de belangrijke opdracht om als bemiddelaar op te 

treden en bilaterale gesprekken te voeren met als doel een verbond te smeden over de toekomst en 

leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever. Om 

dit bilateraal overleg zoveel mogelijk kansen te geven, werd tussen de verzoekende, verwerende en tus-

senkomende partijen bij de Raad van State in de procedure Polder Land van Waas waar er een negatief 

auditoraatsverslag werd uitgebracht, tot uitstel besloten. De zitting in deze zaak zal hierdoor op 29 

april 2022 voor de Raad van State plaatsvinden. 

• Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het voorkeursbe-

sluit van het complex project “Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het ha-

vengebied Antwerpen” van 31 januari 2020; 

• Gelet op de Mededeling aan de Vlaamse regering van 31 januari 2020 met kenmerk VR 2020 

3101 MED.0032/1; 

• Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 19 februari 2020; 

• Gelet op de Verbondstekst Ommeland – toekomst en leefbaarheid LSO; 

• Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 23 februari 2022 om een extra zitting van 

de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever te organiseren met als enige agen-

dapunt ‘Verbondstekst Ommeland – toekomst en leefbaarheid LSO’; 

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de Verbondstekst “NAAR EEN VERBOND VOOR DE TOE-

KOMST EN LEEFBAARHEID VAN HET OMMELAND VAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN, DE 

POLDERS OP LINKERSCHELDEOEVER”. 

Zal de Raad van Bestuur van 23 maart dit agendapunt hernemen. 

Daarmee eindigt de 311e zitting van de Raad van Bestuur. 

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels      -      Secretaris: Peter Van de Putte) 

 


