AFDELING LIER-KONINGSHOOIKT

Lier, 15 november 2020

AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN LIER
Schriftelijke Vraag
Op 8 en 17/ 8 heb ik aan schepen Wollants vragen gesteld betreffende
de slordige situatie rond de waterpartij op de Sion Site.
Deze werd gestoffeerd met enkele foto s.
Een concreet antwoord kwam er niet maar na een rondgang met de
bouwfirma, op latere datum, werd vastgesteld dat bij werking te veel
water verloren zou gaan.
Graag verneem ik hoe dit verhaal verder gaat.
Momenteel zijn er verzakkingen rondom, en blauwe steen die
gebarsten is omdat verschillende leverings diensten er gewoon over
rijden . zie doorgestuurde foto s
Ik begrijp dat in deze periode van het jaar, er niet aan gewerkt wordt,
maar een vooruitzicht moet er toch al zijn.
Graag Uw antwoord!
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Schriftelijke vraag: Waterpartij Sion
Geachte mevrouw Cornelis,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
Er werd in de zomer onderzoek gedaan naar het waterverbruik van de waterpartij. Hieruit is gebleken dat het waterverbruik
zeer hoog is.
Er werd aan de projectontwikkelaar gevraagd een voorstel voor het herstel uit te werken. Ondertussen heeft het studiebureau
opdracht gekregen om een voorstel tot aanpassing uit te werken waarbij het waterverbruik kan beperkt worden. Dit voorstel
wordt verwacht in de loop van januari en zal dan worden besproken met de stad.
Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
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