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        Lier,  13 juli 2021 

 
         
 

        Aan het  College van Burgemeester  
                     en Schepenen 
         
 
 
 
         
SCHRIFTELIJKE VRAAG 
 
 
 
 
 Betreft :  infomoment 23 juni ll.- Projectgebied Ernest Claeslaan-Hockeyweg-Tuinweg. 
 
 
 
 
Op 23 juni ll. is er een digitaal infomoment doorgegaan over het projectgebied Ernest Claeslaan, 
Hockeyweg en Tuinweg.   Dit infomoment werd gemodereerd door de Heer Hajo Beeckman.  
Op de digitale infovergadering van 26 januari 2021, heraanleg Schollebeekstraat,  was de Heer 
Beeckman eveneens moderator. 
 
Vervult de Heer Beeckman de rol van moderator op vrijwillige basis dan wel tegen vergoeding?   
Indien tegen vergoeding, hoeveel bedraagt deze vergoeding dan? 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Walter Marien   
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Schriftelijke vraag: digitaal infomoment projectgebied E. Claeslaan, Hockeyweg, Tuinweg 

Geachte heer Marien, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

Het laatste half jaar werden er door de dienst Externe Communicatie 14 bewonersvergaderingen georganiseerd. De 

moderatie van deze avonden gebeurt doorgaans door de deskundige participatie. In sommige gevallen is het wenselijk de 

moderatie omwille van bv. grootschaligheid van de vergadering, specifieke deskundigheid of andere reden, te laten uitvoeren 

door een externe moderator. 

Enerzijds vanuit zijn professionele achtergrond als verkeersexpert en verkeersanker bij de VRT, anderzijds als inwoner en 

dus vertrouwd met onze stad, werd de vraag gesteld aan Hajo Beeckman in mobiliteit gerelateerde dossiers. Deze 

opdrachten worden uitgevoerd tegen een onkostenvergoeding. Eerdere marktbevragingen leren ons dat deze vergoeding 

eerder beperkt is in vergelijking met gangbare bedragen voor zulke opdrachten. Omwille van privacyredenen worden deze 

bedragen niet openbaar kenbaar gemaakt, maar is het steeds mogelijk deze als raadslid in te kijken. Daarvoor kan u een 

afspraak maken met de deskundige participatie via philip.dekoninck@lier.be.  

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Katleen Janssens Frank Boogaerts 

Algemeen directeur i.o. Burgemeester 

 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Arnout Jorissen Arnout.jorissen@lier.be 03 800 03 04 14-7-2021 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  

13/07/2021    

Walter Marien 

Gemeenteraadslid 
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