
Geachte, 
  
Zowel in het persbericht van het gemeentebestuur als in persoonlijke posts van 
burgemeester en 1ste schepen op sociale media lees ik dat er enkel wordt 
"aangedrongen" bij de Vlaamse Waterweg NV om een veerpont in te leggen. 
  
Aandringen is echter niet voldoende. In Humbeek wordt momenteel een deel van onze 
inwoners letterlijk opgesloten. Voor velen ouderen, scholieren, ... is de brug hun enige 
manier om aan de andere kant van het dorp te komen. Het gemeentebestuur mag dus 
niet afwachten tot de Vlaamse Waterweg zelf een oplossing aanreikt, maar moet het 
heft in handen nemen en de Vlaamse Waterweg een oplossing aanreiken die zij niet 
naast zich kunnen neerleggen. 
  
Ik heb via de haven van Antwerpen de gegevens doorgekregen van de firma 
boottochten Jan Plezier bvba. Deze firma heeft voor de haven van Antwerpen al een 
aantal keer een tijdelijke overzetdienst uitgebaat, onder andere in Lillo, en kent 
Humbeek omdat ze hier in het verleden reeds boottochten hebben georganiseerd. 
  
Ik heb zelf al telefonisch contact opgenomen met de zaakvoerder (om zeker te zijn dat 
deze firma een optie is) en deze firma kan op korte termijn een veerdienst organiseren 
(binnen de week na ontvangst van de opdracht en de nodige toelatingen). 
  
Ik verzoek dan ook het gemeentebestuur omwille van de hoogdringendheid en de 
noodzaak voor de Humbekenaren deze firma te contacteren en de Vlaamse Waterweg 
te verplichten om de nodige maatregelen te nemen zodat deze veerdienst zo snel 
mogelijk van start kan gaan. 
  
Boottochten Jan Plezier bvba 
Rerum Novarumlaan 132 
2170 Merksem 
+32(0)475696880 
info@janplezier.be 
  
Wat betreft het autoverkeer kan in overleg met de Vlaamse Waterweg eventueel 
bekeken worden of het jaagpad tussen Humbeek en Verbrande Brug aan de 
Oostvaartdijk niet tijdelijk kan worden opengesteld onder strikte voorwaarden (enkel 
voor personenwagens, enkel richting, 30km/u en enkel voor aangelanden van de 
getroffen buurt). 
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