AFDELING LIER-KONINGSHOOIKT

Lier, 9 december 2020

AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN LIER

Wegens de aanslepende corona maatregelen vinden zeer veel mensen
de weg naar digitaal aankopen. De trend is gezet en zal vermoedelijk
niet vlug verdwijnen.
Deze aankopen worden uiteraard thuis besteld, en dat heeft natuurlijk
z’n gevolgen voor onze stad:

Vaak gaat het om vervuilende beselwagens
- ze doorkruisen de stad en verhogen de verkeersdrukte
- dikwijls staan ze stil of parkeren midden op de straat
- daarbij laten ze vaak de motor draaien
- en in de smalle straten van de binnenstad, ook in school- en fietsstraten, blokkeren ze het verkeer…….
Recent vernam ik uit de pers dat enkele gemeenten centrale
afhaalpunten voorzien, zoals bijvoorbeeld aan supermarkten.
In veel voorkomende gevallen is er nog veel open ruimte op hun
terrein.
Uiteraard zijn er zeker nog andere mogelijlheden.
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Hierbij mijn vraag:

Is de stad bereid om een dergelijke optie te bekijken?
Zo ja, dan is dit een grote stap naar een gezondere binnenstad
Zo niet, waarom niet?
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Schriftelijke vraag: Pakjesdiensten
Geachte mevrouw Cornelis,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
Op het grondgebied van de stad worden er momenteel reeds pakjes geleverd op een aantal centrale bemande punten. Het
gaat daarbij naast het postkantoor in de Kruisbogenhofstraat over 3 postpunten (Maanstraat, Kesselsesteenweg en
Dorpsstraat) en 2 pakjespunten (Antwerpsesteenweg binnen de ring en Antwerpsesteenweg buiten de ring).
Daarnaast zijn er ook een aantal pakjesautomaten op het grondgebied van de stad. Reeds geruime tijd is een dergelijke
automaat aanwezig aan de Kruisbogenhofstraat en op de parking van een grootwarenhuis op de hoek van Lintsesteenweg
en Mechelsesteenweg.
De capaciteit werd enkele weken geleden verdubbeld in samenwerking met bpost door de plaatsing van bijkomende
automaten aan de Tramweglei (nabij station) en aan parking De Mol. De pakjesautomaten kunnen tegelijk 58 pakketten
bevatten die 24/24 kunnen worden opgehaald of verzonden door de gebruikers.
Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
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