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                                                                                      Lier,   16 maart 2021 
 

AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

VAN LIER        
 

 SCHRIFTELIJKE VRAAG 

 

Op mijn laatste SV betreffende het openen van Trage Weg 46 

werd geantwoord ….. 

Dat dit kon bekeken worden……. 

 

Nu de Mosterdpothoeve zal verkocht worden, en de sentier 46 er 

naast loopt, is mijn vraag of de opening van deze trage weg, 

effectief zal bekeken worden. 

 

Ik voeg hierbij mijn vraag van 2014 , dat was al een 7 de poging, 

waarin alle argumenten werden aangehaald. 

 

Deze zijn in de loop van de jaren alleen maar versterkt. 

 

Ter info: 

Neem Trage weg 5 ,deze loopt  voor een stuk over private grond. 

Hierbij foto. 

 
 

 

Hoogachtend 
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Stad en OCMW LIER 

Kabinetten 

 

Schriftelijke vraag: Heropenen Sentier 46 

Geachte mevrouw Cornelis, 

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

Deze vraag werd door uw fractie ook gesteld op de gemeente- en OCMW-raad van 1 maart 2021, waarop deze informatie 

al werd verstrekt.  

In 2020 is de stad Lier in een project van het Regionaal Landschap Rivierenland gestapt waarbij alle trage wegen op 

gronddomein Lier in eerste instantie werden geïnventariseerd. Uit deze inventaris werden vervolgens een vijftal knelpunten 

en missing links gekozen waarmee het RLR aan de slag zou gaan. Buurtweg 46 is één van deze knelpunten, die werden 

vooropgesteld om te heropenen.  

Ondertussen werd de beslissing genomen de Mosterdpothoeve in 2022 te koop te stellen. De stad zal van deze verkoop 

dan ook gebruik maken om al het nodige te doen zodat de buurtweg na verkoop geherprofileerd en opengesteld kan worden  

voor trage weggebruikers tussen Berlaarsesteenweg en Zuut. Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Katleen Janssens Rik Verwaest 

Algemeen directeur Waarnemend burgemeester 

 

vragen naar e-mail telefoon datum 

Arnout Jorissen Arnout.jorissen@lier.be 03 800 03 04 13-4-2021 

uw bericht van ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n)  

16/03/2021    

Ella Cornelis 

Gemeenteraadslid 
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