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Beste leden, beste vrienden, beste collega’s,
Deze week had ik de eer een onderhoud te hebben met de Heer Koen Kennis, Schepen van
Toerisme en van Mobiliteit van de Stad Antwerpen.
Onderwerp van het onderhoud: Overleg over de aan de gang zijnde her-aanleg van de
Scheldekaaien en de toegankelijkheid en parkeermogelijkheden voor Autocars, evenals de
problematiek rond de Kattendijkdok-Westkaai.
1. Her-aanleg Scheldekaai
Wat de her-aanleg van de Scheldekaai betreft verandert er momenteel niet veel:
Na de afwerking van het Zuidelijk deel van de Scheldekaai zal men het Noordelijk deel
aanpakken. Het is voorzien dat daar in de toekomst een parking aangelegd wordt die zal toelaten
aan een 30-tal bussen om daar te parkeren.
Er zal dan ook een laad – en losplaats voorzien worden voor enkele autocars ter hoogte van
Suikerrui/Steenplein, enkel voor laden en lossen van Pax, niet om te blijven staan, zelfs niet
voor een zeer korte periode.
Het middelste deel van de Scheldekaai, met de cruiseterminal en de busparking, zal slechts
aangepakt worden als de werken aan Zuid en Noord volledig uitgevoerd zijn. Dit kan enkele
jaren duren, dus voorlopig verandert er niets. Kaai 19 (de autocar parking) blijft dus momenteel
toegankelijk.
2. Wat betreft Kattendijk West kaai:
Ik heb het probleem aangekaart van de moeilijkheden van sommige autocars om vanuit de
Amsterdamstraat de Kattendijkdok-Westkaai in te draaien.
De stad zal dit probleem bekijken. Aan ons wordt gevraagd om eventueel foto’s te maken op
het moment dat de problemen zich voordoen.
Indien U dit met Uw autocar tegenkomt, mag U de foto’s die U gemaakt hebt doorsturen naar
volgend e-mailadres: georges@iatmbelgium.org .
Tevens werd ook gesproken over de overlast die de autocars in de Kattendijkdok-Westkaai
creëren terwijl ze staan te wachten op de pax. die moeten opstappen.
Er zijn een redelijk aantal plaatsen voorzien voor autocars. Die dienen uitsluitend voor het
oppikken en uitladen van de pax.
Er zijn door de bewoners reeds verschillende klachten geweest over autocars die daar geruime
tijd met draaiende motmotor geparkeerd staan. De stad zal dit verder monitoren.
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Wat is het probleem:
Er liggen in het kattendijkdok dikwijls meerdere cruiseschepen, en meestal vertrekken de pax.
van die verschillende schepen ongeveer op hetzelfde tijdstip op excursie. Dat wil zeggen dat er
soms meer dan 8 à 10 autocars met draaiende motor staan te wachten en soms ook nog de straat
versperren.
Er wordt gevraagd aan de Touroperators, de rederijen, de cruisedirectors, de reisleiders en
gidsen, de autocarbedrijven en hun chauffeurs om te proberen dit te vermijden:
-

Op het niveau van de reisleiders en de gidsen kan dit door af te spreken dat de chauffeurs om
de straat slechts in te rijden op het moment dat de pax. reeds op de kaai verzameld zijn.
Op het niveau van touroperators, rederijen maar vooral de cruisedirectors (deze zijn tenslotte
ter plaatse) om onderling af te spreken dat de pax van de verschillende schepen bijvoorbeeld
met 15 min interval vertrekken. Dit zal congestie en overlast tot een minimum beperken.

-

Tot zover het onderhoud met Schepen Kennis. Ik mag ten aller tijden terug contact opnemen met
zijn kabinet in geval van vragen of problemen.
Hebt U nog verdere vragen of problemen, aarzel niet mij te contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Georges Depoorter
Chairman IATM Belgian Region VZW
Chairman of the Board of Directors of IATM Ltd.
Prinses Elisabethlaan 11
8450 Bredene
Tel: +32 59 32 56 73
Gsm: +32 476 44 44 69
georges@iatmbelgium.org
http://iatm-online.com/
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