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VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van woensdag
28 september 2011
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 26 oktober 2011, 20 u.

Aanwezig: James Bastiaense, Wim Claeskens, Marcel Cole, Daniëlle Leysen, Willy Martinet, Johan
Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs, Lucien Van De Vyvere, Walter Van den Bulck, Ilse Van Mol, Peter
Van Steenbergen, Marc Wiese, Linda Ceulemans, Koen Wynants, Vicky Theunissen, Raf Luyten,
Roland Maenhout, Kris Van Apers, Carl Van De Genachte, Maria Van Kerkhove, Nico Volckeryck en
Ann Mares.

1. Verslag stuurgroepvergadering van 29 juni 2011
Het verslag van de vergadering van juni wordt samen met onderhavig verslag verstuurd,
zoals aangekondigd op vorige stuurgroep. Op de vergadering van 26 oktober zal
bijgevolg de goedkeuring van 2 verslagen worden gevraagd.
2. Verslag straatantennes (Wim Claeskens)
Opvolging vorige straatantennes
- zitbanken korte ridderstraat: nog steeds geen oplossing
- daklozen Theodoor van Rijswijckplaats: deze hebben een ‘nieuw’ onderkomen gevonden
in de gebouwen van ACW/DEXIA. Deze worden gecontroleerd.
- Gedrag tramchauffeurs De Lijn: indien u een melding wilt maken van een overtreding,
is het nodig van het volg –en tramnummer te noteren.
- Agressieve bedelaar Munthof: dit probleem is er nog wel. Het betreft hier een
zwakzinnige.
- Bogaerdeplein: overeenkomst tussen aannemer en buurt wordt niet gerespecteerd. Er
is ook nog veel lawaai ’s nachts. Waarom is er geen rookruimte voorzien?
- Pompstraat: de verkeersborden zijn er nog steeds.
- Zitbanken Sint-Andriesplaats: er wordt gevraagd deze te verplaatsen, momenteel
hangen zij vol vogelpoep en kleven zij vol sap van de bomen.
- Op de hoek van de Sint-Andriesstraat en de Pompstraat wordt er veel verkeer
geparkeerd.
- Graffiti Sint-Andrieswijk: enkele daders zijn gevat, taggen blijven nog wel her en der
opduiken
Nieuwe straatantennes (september)
- Graffiti op Scheldeken en Kloosterstraat.
- Hondenpoep op Munthof/-straat, Augustijnenstraat, Kloosterstraat.
- Sinds kort is er een algemeen beeld van vuiler stadsbeeld.
- Aan het hof van Netteke worden de appeltjes van bomen niet verwijderd.
- Bouwmaterialen op verschillende werven in de Sint-Andrieswijk worden onregelmatig en
willekeurig verwijderd.
- door ouders van schoolgaande kinderen van de Musica wordt er veel “spookgereden” in
de Korte Ridderstraat. Er is een alternatief – via de poort van de Kloosterstraat maar dit
wordt niet opgevolgd.
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- tractors in de nauwe straten van de Sint-Andrieswijk veroorzaken (levens)gevaarlijke
toestanden. Deze rijden vaak met één wiel op het voetpad met de GSM tussen het oor
en het hoofd.
- Verkeer Happaertstraat/Schoytestraat: parkeren op het plein, vaak hebben bejaarde
bewoners ‘huiske van Nazareth’ moeite om te passeren.
- Met de start van het nieuwe academiejaar duiken de ‘wildgeparkeerde’ fietsen ook weer
op in de omgeving van de Lessiushogeschool. Studenten worden gesensibiliseerd.
- Augustijnenstraat is een enkelrichtingstraat voor gemotoriseerd verkeer, fietsen mogen
dubbel-zijdig rijden dit schept echter een gevaarlijke situatie.
- bord ‘verboden toegang’ staat nog altijd in de Augustijnenstraat.
3. Twee aankondigingen
• De voorzitter feliciteert Paul Struyf met de geboorte van zijn zoon Natan op 16-09
ll. In naam van de Stuurgroep wordt een geschenk overhandigd. Paul bedankt
iedereen voor de gelukwensen en laat suikerbonen rondgaan.
• Nico Volckeryck is recent verkozen tot voorzitter van UNIZO, Stad Antwerpen. Dit
nieuws was reeds in een aantal kranten bekend gemaakt, maar voor wie het toen
heeft gemist, wordt het hier nogmaals vermeld. Ook voor Nico zijn er felicitaties.
4. Nieuwe buursecretariaatmedewerker
Linda Ceulemans stelt zich voor als nieuwe medewerker van het buurtsecretariaat. Zij is
sinds 2008 actief in die functie op het Permeke-buurtsecretariaat, maar zal zich
binnenkort volledig op deze wijk toeleggen. De bedoeling van het buurtsecretariaat is het
ondersteunen van alle verenigingsleven in de wijk door het ter beschikking stellen van
een werkplek, kopieerapparaat, papier, etc. Nico wijst op de verdienste van dergelijke
administratieve hulp, maar de grote nood bij vele verenigingen betreft ook bij het
eigenlijke secretariaatswerk. Linda geeft aan dat dat niet de bevoegdheid van de
buurtsecretariaten is, maar dat er wel samen met de verenigingen naar oplossingen kan
worden gezocht om hun administratie te verwerken. Linda is bereikbaar via het
algemeen emailadres: buurtsecretariaat@stad.antwerpen.be
5. Gazet van Sint-Andries
In september is de laatste editie van de Gazet van Sint-Andries gedrukt en verspreid.
Enkele straten kregen hun krant nog niet, maar daar wordt weldra wat aan gedaan. Er
wordt opgeroepen om de resterende kranten terug onder de trap in het coStA te leggen.
Voor volgende editie wordt opnieuw beroep gedaan op de studenten journalistiek van de
Lessiushogeschool, maar ook alle andere artikels zijn welkom. Mocht iemand zich
geroepen voelen om mee de krant te bussen, dan kan die Paul (paul_struyf@skynet.be)
een seintje geven.
Er zijn een paar opmerkingen op artikels in deze krant: met name de negatieve teneur
van de artikels over de Nationalestraat en vooral over het bunkerfeest wordt betreurd.
Het feest rond de bunker startte inderdaad niet in ideale omstandigheden, maar
uiteindelijk werd het er zeer gezellig. De vraag wordt gesteld of de auteur van het artikel
zelf aanwezig was op het feest.
http://www.stuurgroepsintandries.be
De Stuurgroep heeft ook een eigen webstek. Alle informatie (nieuwtjes, aankondigingen,
foto’s, etc.) mogen worden gestuurd naar Nico (nico.volckeryck@telenet.be) of Paul
(paul_struyf@skynet.be) of via het contactformulier op de website zelf.
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6. Mobiliteit in Antwerpen – Ronde tafels
Nico verwelkomt Koen Wynants van Antwerpen aan ‘t Woord, die hier vanavond 2
rondetafelgesprekken over mobiliteit zal coördineren. Net als over de heraanleg van de
Scheldekaaien, worden nu ook mobiliteitstafels georganiseerd om de Antwerpenaren mee
te laten nadenken over zowel de pijnpunten in de huidige situatie als over oplossingen
voor de toekomst. Op verschillende plaatsen in de stad worden deze gespreksmomenten
gehouden en op zaterdag 19 november is er in zaal Horta een groot stadsdebat over Mijn
Mobiliteit. Daar worden de voorstellen van de rondetafels voorgelegd en besproken.
Eerder vond ook een internetbevraging plaats en er waren rondetafels met verschillende
maatschappelijke en belangengroepen (senioren, horeca, Unizo, ...). Het doel van het
rondetafelgesprek is stil te staan bij de eigen mobiliteit, bij de eigen verplaatsingen in de
wijk en meer algemeen in de stad. In 2 groepen worden de knelpunten opgelijst en
daarna wordt bekeken hoe we die kunnen aanpakken. Iedere groep noteert dus zowel de
knelpunten als de mogelijke oplossingen.
Daarna wordt een synthese gemaakt van wat in beide groepen aan bod kwam en daarbij
vallen nogal wat gelijkenissen op en blijkt discussie over autoluw of autovrij.
Samengevat:
knelpunten

mogelijke oplossingen

voetgangers
- onveilige oversteekplaatsen
(Nationalestraat, ...)
- slechte kwaliteit voetpaden + schuine
voetpaden glad bij nat weer
- auto’s stoppen vaak eerder dan fietsers
aan zebrapad

- autoluwe straten
- toerisme-verkeer tegengaan

snelheid
- automobilisten en trams rijden te snel
- zone 30 is nog niet doorgedrongen
- rijgedrag tram en buschauffeurs

-

parkeerprobleem
- foutparkeerders
- toeristen met auto tot in de stad

- mobiliteitskaart (parking + openbaar
vervoer + velo)
- randparkings beter aangeven +
promotie opvoeren vb. goedkoper of
gratis tegenover duur parkeren in de
stad
- parkeergeleidsysteem in werking stellen
- ondergrondse parkings

laden en lossen van winkels

- geleidingssysteem
- blue gate-dispatching (centrale
bevoorradingsplaats Antwerpen-Zuid)
- afspraken nakomen (cfr. jeugdherberg)

mobiliteitsplan – visie ontbreekt

- plannen uitwerken gebaseerd op
overleg + ze uitvoeren (cfr. Gent, ...)

fietsers
- parkeervoorzieningen
- fietsers rijden vaak op voetpad wegens
gebrek aan veilige straten

- velo = OK!
- fietsboxen op straat
- signalisatie op de grond

meer controles
betere en meer signalisatie
mentaliteitsverandering
meer ondergronds openbaar vervoer
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- dubbele rijrichting voor fietsers in te
smalle eenrichtingsstraten slecht
aangegeven (kleine verkeersborden)
te veel auto’s

- meer en beter openbaar vervoer
- gediversifieerd openbaar vervoer: vb.
minibusjes
- tramverleningen naar randparkings
(cfr. Linkeroever)

Iedereen wordt uitgenodigd om het resultaat van alle rondetafelgesprekken te gaan
bekijken en bediscuteren op 19 november in Zaal Horta, Hopland 2, Antwerpen, van
9u.30 tot 17u. - Inschrijven via info@antwerpenaantwoord.be, 0473/865503
meer informatie op http://www.antwerpenaantwoord.be
7. Buurtmaaltijd
Er zijn nog tickets voor de Moord- en Brandwandeling met buurtmaaltijd op zaterdag 29
oktober. Mensen die willen meehelpen bij de voorbereiding van de maaltijd of de dag
zelf, kunnen zich aanmelden bij Nico (nico.volckeryck@telenet.be)

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van 26 oktober 2011 in CoStA
19 u. Straatantennes
20 u. Stuurgroep
1. Goedkeuring verslag
2. Verslag Straatantennes
3. Rijkswachtkazerne: toelichting plannen door architect Peter Leroy van Stramien
4. Gebrek aan ontmoetingsruimten voor jongeren door Joke Laukens (onder voorbehoud)
5. Nationalestraat
6. Nieuw project // winkelvereniging Kammenstraat United
7. Jeugdherberg
8. Nello en patrasche
9. Gazet van Sint-Andries (editie dec.)
10. vzw Stuurgroep Sint-Andries
11. Moord en Brandwandeling, door Ilse Van Mol
12. VARIA
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VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van woensdag
29 juni 2011
vzw
AANWEZIG : Wim Claeskens, Marcel Cole, Relinde de Bouck, Raf Luyten, Willy Martinet, Johan
Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs, Lucien Van De Vyvere, Walter Van den Bulck, Maria Van
Kerkhove, Ilse Van Mol, Nico Volckeryck, Marc Wiese, Toon De Graeve, Phil Wauters, Caroline
Decoster, Roland Maenhout, Willy Magermans.

1. Goedkeuring verslag
Het vorig verslag wordt goedgekeurd met 1 opmerking: het plein voor de jeugdherberg
krijgt een naam: Bogaerdeplein.
Algemeen:
- geen vergadering in juli en augustus, met uitzondering van de straatantennes. Die
komen wel bij elkaar op de laatste woensdag van augustus.
2. Jeugdherberg
De directrice, Caroline Decoster, stelt zichzelf en de jeugdherberg voor.
- opening 1 mei 2011
- bezetting: scholen, families, groepen in het weekend, jeugdkampen en backpackers in
de zomer (65% groepen)
- kunstwerken: klaar tegen midden juli
- maatregelen lawaaioverlast:
- info (mondeling en brochure, in NL en ENG)
- nachtwakers krijgen instructies
- voorstel wijkgroep: roken op het binnenplein ipv Bogaerdenplein? Wat met de
achterburen?
- parkeren: een brochure wordt opgesteld met parkeerplaatsen en zal gemaild worden bij
reservatie
- verzoek: herkenbaarheid jeugdherberg, nu wordt er random bij de buren naar de
herberg gevraagd
- terras (vooraan): afgesloten (te gevaarlijk + geluidsoverlast)
- interactie met de buurt: is nog niet uitgewerkt
- restaurant: enkel open voor resident-groepen na afspraak
3. Wijkfeest bunker 10 en 11 september
- open op 11 september (open monumentendag), bewoners ook op 10 september
- let op: binnenzijde van de bunker is afgesloten wegens schimmels!
- tentoonstelling: “historische kijk” (Prekerskazerne, Civiele Bescherming) en “leven in de
wijk”
- evenement wordt aangekondigd met affiches en bewoners worden uitgenodigd per
brief.
4. Sleutelstraat
- werken gestart
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- geen loopplanken, werken niet goed afgeschermd: politie volgt dit verder op
- Nico neemt contact op met loco-burgemeester
5. Pand Steenbergstraat
- pand wordt verkocht door Vespa
- protestbrief (voorstel) wordt besproken
- terugblik Prekerskazerne wordt eruit gehaald
- de andere paragrafen worden goedgekeurd
- toevoegen: contactpersoon --> Jos
6. Evaluatie stratenloop:
- geslaagd evenement, goed parcours, volgend jaar gaat de derde editie door op zondag
3 juni 2012.
7. Rijkswachtkazerne
- verkoop is beslecht
- bouwvergunning wordt besproken door de stadsdiensten
- bouwheer wenst uitzondering aantal bouwlagen
- wordt verwacht einde augustus/begin september
- er wordt geen rekening gehouden met bouwbloknota
- woningen bestemd voor de betere middenklasse
- onderaan galerij en/of winkels
- architect heeft bouwheer gevraagd om aanvraag voor te stellen aan de bewoners
8. Evaluatie Gazet van Sint-Andries (GvSA)
- sommige straten werden later gebust -> ACTIEPUNT: terug excel lijst opmaken
- contacteren “busser” Sint-Andriesstraat
9. RUP binnenstad
- “publiek groen” lijnt niet op met voorstel RUP
- opmaken bezwaarschrift
10. Archief van Sint-Andries
- opnieuw boek aanmaken met de kranten
- van de eerste 20 exemplaren zullen er eerst kopies gemaakt worden
- de redactie werkt dit verder uit
11. Hand-t-werpen
- moet nieuwe volkssport worden, laagdrempelig
- hand zelf te maken
- 3kg (kinderen) 5kg (volwassenen)
- per wijk/straat/bedrijf …
- demo tijdens bollekesfeesten
12. Diversen
- men zoekt mensen om het verslag van de stuurgroep te maken (beurtrol?)
- voorstel jaarlijkse etentje: laatste WE augustus -> Ganguette (type “bring your own”)
- za. 29 okt, buurteten voorafgegaan door wandeling, begeleiding Tanguy Ottomeer
- Kammenstraat sneller autovrij dan aangekondigd; de kaarten (sleutel voor
“verdwijnpaal”) werkten niet
- naar aanleiding van “verjaardag” Consience, is men op zoek naar mensen voor een
toneelstuk
- toekomst sociaal wooncomplex over ITG wordt besproken op 6 augustus
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