VERSLAG van de Straatantennes van
woensdag 31 augustus 2011
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 28 september 2011, 20 u.
vzw
Aanwezig : Wim Claeskens, Raf Luyten, Roland Maenhout, Willy Martinet, Johan Poppelaars,
Paul Struyf, Jos Thijs, Carl Van De Genachte, Walter Van den Bulck, Maria Van Kerkhove, Jan
Vanherck, Vicky Theunissen, Jonas Mossa, Dominique Saelens.
Beste wijkbewoners,
Naar aanleiding van een miscommunicatie me t de persoon die het laatste
Stuurgroepverslag van 29/06/2011 he eft genoteerd, zullen wij u dit pas sa men met het
Stuurgroepverslag van 28/09/2011 kunnen me e delen, waarvoor onze excuses.

Nico Volckeryck,
Voorzitter Stuurgroep Sint-Andries

STRAATANTENNES woensdag 31 augustus 2011
1. verslag juni
- terras Renaissance  ok
- Bogaerdeplein – jeugdherberg:  bekender maken bij toeristen;
- Zitbanken Korte Ridderstraat:  geen verbetering, geen oplossing voor probleem;
- Daklozen Th. Van Rijswijckplaats: geen noemenswaardige overlast meer.
Dit probleem verplaatst zich naar hal van Dexia en ACW in de Nationalestraat
-Meer overlast van honden-uitwerpselen, zal worden gecontroleerd: oplossing zou zijn een
hondenweide in Sint-Andries.
Dit wordt onderzocht, de suggestie wordt gedaan om het grasperkje in de Sint-Andriesstraat
tegenover de Lessius school hiervoor in te richten.
- Verstopte rioolputjes rond de jeugdherbergsite worden gecontroleerd. Met de heraanleg van de
straten worden deze vervangen.
- Gedrag trambestuurders in de Nationalestraat tegenover voetgangers en fietsers: dit probleem
verbeterd niet.
- Snelheid Augustijnenstraat: in de ganse binnenstad wordt niet geflitst.

2. Straatantennes augustus
1. Regelmatig kruipen er jongeren over de omheining van Kloosterstraat 7 en beginnen dan
graffiti te spuiten.
2. Er is een agressieve bedelaar die om geld bedelt op en rond Munthof. Deze is een gekend
individu.

3.

4.

5.
6.
7.

Aan Delhaize Nationalestraat blijven ook clochards staan drinken en gebruiken hiervoor de
elektriciteitskast nabij de bushalte als ‘toog’.
Deze bedelaars blijven vaak overnachten in de hal van de Dexia-bank. Deze heeft geen
sluitings-systeem –en uur dus hier kan iedereen 24uur/24 naar binnen. Politie heeft contact
gezocht ,maar Dexia blijft hierin halsstarrig weigeren een sluitingssysteem te installeren zoals
bij ING/Fortis/KBC wél het geval is. ACW kent een gelijkaardig probleem. De conciërge doet
zijn ronde, de daklozen verstoppen zich in een donker plaatsje, en na zijn ronde verplaatsen
deze zich over héél het gebouw.
Bogaerdeplein: De jeugdherberg wordt bevoorraad door grote vrachtwagens, niet door lichte
zoals eerder overeengekomen. Deze regel wordt dus niet nageleefd. Er is veel afval op het
plein. Door buurtbewonders wordt er veel geklaagd, onder meer over nachtlawaai.
Verkeersborden Pompstraat: 2 borden voor nummer 24, idem Steenbergstraat, hebben deze
wel een vergunning, aangezien te pas en te onpas de data van het parkeerverbod worden
gewijzigd.
Buurtbewoners vragen om de zitbanken van Sint-Andriesplaats te herplaatsen, omdat deze nu
onder de Lindebomen staan en deze vol vogelpoep en sap van de bomen hangen.
Op de hoek van Pompstraat en Sint-Andriesstraat wordt vaak op het zebrapad geparkeerd.
Opnieuw meer hinder van grafitti in de omgeving van de kerk en Lessiushogeschool.

Volgende Stuurgroepvergadering op WOENSDAG 28 september om 20u00 in het coSta.
De straatantennes komen samen van 19u00 tot 19u50.
Agendapunten Stuurgroep van woensdag 28 september 2011 :
1) Goedkeuring verslag
2) Straatantennes
3) Aankondiging door Nico Volckeryck
4) Kennismaking met nieuwe Buurtsecretariaatsmedewerkster
5) Evaluatie Gazet van Sint-Andries
6) Varia
7 ) Groot mobiliteitsdebat i s m Antwerpen aan ’t woord ( dit zal het grootste deel van de avond
domineren )

