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VERSLAG van de Stuurgroepvergadering
van woensdag 28 april 2010
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 26 mei 2010, 20 u.

Aanwezig: Lea Alvarez, Wim Claeskens, Marcel Cole, Lode Laureys, Ann Mares, Johan
Poppelaars, Annelies Santens, Paul Struyf, Maria Van Kerkhove, Ilse Van Mol, Jan Vanherck,
Nico Volckeryck, Marc Wiese, Josee Wyns, Gunter Haes, Pierre Van den Berghe, Roland
Maenhout, Carl Van De Genachte, Walter (ATV).

De vergadering wordt begonnen met droevig nieuws, namelijk het overlijden van Miel
Vermeulen. Op vrijdag 30 april e.k. om 10u00 vindt de begrafenis plaats in de SintAndrieskerk. Miel won in januari jl. samen met zijn vrouw Betty de Gouden Neus in de
categorie Bewoners.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Onder voorbehoud van onderstaande opmerkingen, wordt het verslag goedgekeurd.
- Nico heeft bedenkingen bij het luik over de infovergadering op de Scheldekaaien. Er
kwamen inderdaad 350 vragen binnen, maar na filtering van de herhalingen e.d.
bleven er een 35 over waarop een antwoord werd geformuleerd. Hij merkt ook op dat
een aantal aspecten van de aanleg zoals voorgesteld in het ontwerp wel kunnen
worden bekritiseerd, maar grotendeels ingegeven zijn door het veiligheidaspect, met
name overstromingsgevaar. De brief daarover wordt als varia-punt behandeld.
- Carl laat optekenen dat hij buurtregisseur is.
- De start-to-run-reeks van Buurtsport op donderdagavond is reeds afgelopen.
2. Verslag straatantennes
Lode maakt bekend dat er een nieuwe hoofdinspecteur werd aangesteld, met name
Raf Luyten. Deze zal vanaf mei 2010 actief zijn in de wijk. Gezien Glenn Verspeet
afdelingschef werd bij de recherche, werd hij vervangen door Carine Blommaert.
Opvolging puntjes vergadering maart 2010
- Gedurende 7 dagen werden snelheidsmetingen gedaan (16-03-2010 t/m 23-032010) in de Sleutelstraat, zijnde 528 metingen. De gemiddelde snelheid bedroeg 18
km/uur, daar waar de toegelaten snelheid 30 km/uur bedraagt. De hoogst gemeten
snelheid bedroeg echter 58 km/uur. 4,19 % van de gemeten snelheden is een
overtreding.
- In september 2010 zal er een verkeersactie gehouden worden met de ouders van
de Musica i.v.m. het spookrijgedrag in de Lange Ridderstraat.
- Vespa bevestigde dat de laad- en loszone in de Augustijnenstraat er gekomen is op
vraag van een handelaar in de Muntstraat . De Muntstraat werd in 1993
heraangelegd, maar voor laden en lossen werden er toen geen voorzieningen
getroffen. Bijgevolg stond de betreffende handelaar vaak op het trottoir geparkeerd,
wat hem vele bekeuringen opleverde. Hij heeft naar een oplossing gevraagd, maar hij
heeft zeker niet gevraagd een laad- en losplaats in de Augustijnenstraat te voorzien.
Gezien de aard van zijn handelsactiviteiten, is dit voor hem eigenlijk geen
verbetering. Bijgevolg maakt hij dan ook amper gebruik van deze plaats. De vrees
van de bewoners van de Augustijnenstraat is echter dat deze plaats zal blijven
bestaan mocht de handelaar zijn zaak stopzetten. De bewoners zullen dan ook een
brief opmaken aangaande deze problematiek.

Opmerkingen Lentepoets
Er werden heel wat opmerkingen genoteerd tijdens de Lentepoets :
- Putten in het wegdek ter hoogte van de Sleutelstraat 5. Er wordt opgemerkt dat er
enorm veel putten zijn in de ganse Sleutelstraat.Er zal nagevraagd worden of het
mogelijk is een voorlopige opvulling te voorzien in afwachting van de definitieve
heraanleg van de straat.
- Ter hoogte van Augustijnenstraat 21 is er een putje van AWW verzakt in het
voetpad.
- De verkeersdrempels in de Kloosterstraat zullen gemeten worden; deze zouden te
hoog zijn.
- In de drempel op de hoek van de Augustijnenstraat en de Lange Ridderstraat zou
een verzakking zijn.
- Op de hoek van de Muntstraat en de Oever is er een verzakking, veroorzaakt door
de bouwwerken.
- Er zijn nog steeds klachten van geurhinder in de Sleutelstraat. Roland Maenhout zal
het betreffende rusthuis aanspreken en binnen 2 weken terug langsgaan om na te
gaan of er verbetering is. Er wordt eveneens voorgesteld het oude dossier terug op te
vragen.
- Eveneens tijdens de Lentepoets waren er in de Prekerskazerne klachten i.v.m.
jongeren die het er te bont maken; dit betreft een probleem van controle. De
bewoners meldden eveneens dat er dealers komen, maar om dit te kunnen nagaan,
zijn er details nodig. Op 06-05-2010 vindt er een overleg plaats met Woonhaven en
politie om te zien hoe de problemen kunnen aangepakt worden.
Nieuwe puntjes vergadering april 2010
- Op de hoek van de Sint-Andriesstraat en de Nationalestraat werd een stelling
geplaatst, waardoor de doorgang te smal is geworden voor een rolstoel of
kinderwagen. Het paaltje op het voetpad verhindert de vrije doorgang. Is het
mogelijk dit paaltje tijdelijk weg te halen of een voetgangersplatform aan te leggen ?
De politie zal dit opvolgen.
- In de Schoytestraat (rechterkant vanuit Nationalestraat) zakt het bord ter
aanduiding van de mindervaliden-parkeerplaats weg.
- B.O.T.A. vraagt om de slechte plekken gazon bij te zaaien. De grasvelden hebben
erg te lijden gehad onder de strenge winter.
- Er blijkt veel sluikstort te zijn in de Prekersstraat.(naast Habbekratz )
- In de Kammenstraat zijn er enkele paaltjes omver gereden.
- De vuilbakken in de Happaertstraat zijn verdwenen, maar er wordt nog consequent
afval op deze plekken geplaatst.
- Er wordt melding gemaakt van zigeuners die een petitie tegen armoede laten
tekenen. Ze vragen je te handtekenen en dan moet je plots een som geld betalen.
Dit is een zaak die reeds door de politie wordt opgevolgd. Onlangs werd er een bende
opgerold, o.a. juwelenverkopers.
- Op een vrijdagavond vond er een fuif plaats in de AMUZ in de Kammenstraat. Er
stonden minstens 50 personen op straat, dewelke stonden te roepen en te tieren.
Tevens werden er zeer veel sigarettenpeuken, alsook afval op straat gegooid.
Blijkbaar is het nieuwe beleid van de Stad dat deze zaal mag verhuurd worden voor
andere evenementen. AMUZ meldde reeds aan de organisatoren dat zij zich niet aan
de afspraken hebben gehouden.
- De klachten n.a.v. de hinder die het alarm van AMUZ veroorzaakt, werden aan
Wijkteam 1 overgemaakt. Er wordt aangeraden steeds 101 te bellen op het ogenblik
dat het alarm gaat. Inmiddels heeft AMUZ reeds een mail gestuurd waarin zij zich
excuseren voor de hinder.
- Op de hoek van de Nationalestraat en de Sleutelstraat ontbreekt er nog steeds een
tegel van het voetpad. Deze werd verwijderd voor het plaatsen van
signalisatieborden tijdens de werken t.h.v. huisnummers 16 t/m 20.

- Er is nachtelijke geluidsoverlast van café Parole in de Nationalestraat, zowel op
zaterdagavond (vaak tot 3u00 à 3u30), als in de week (vaak na 00u00).
- Er wordt gevraagd waarom spoorwerken in de Nationalestraat ’s avonds laat tot ’s
nachts 2u00 à 3u00 uitgevoerd worden. Dit gebeurt op deze tijdstippen omdat het
overdag niet mogelijk is omwille van het drukke verkeer.
3. ATV en de wijken van Antwerpen
Walter stelt het plan voor om deze zomer een programma te maken over een aantal
Antwerpse wijken en hun bewoners. In elke wijk gaat een artiest (Els De Schepper,
Jelle Cleymans, Axl Peleman, ...) aan de hand van ontmoetingen op ontdekking. Dat
levert inspiratie op voor een stadslied dat in een concertje op het eind van de
draaiweek wordt gehouden. Telkens op donderdag wordt het eerste deel
uitgezonden, op dinsdag is er verslag van het feest/concert. De voorbereidingen voor
de opnamen starten nu, de tweede helft van mei wordt gefilmd. Walter vraagt
daarom om gegevens van een aantal persoonlijkheden uit de wijk. Een aantal namen
en ideeën worden doorgegeven.
4. Gazet van Sint-Andries
Op de Stuurgroep kwamen verschillende voorstellen binnen voor thema’s voor
volgende editie: “roos” Sint-Andries, “gezonde wijk”, “reizen”, ... De vraag werd
gesteld of we blijven vasthouden aan het concept van de thema-nummers. In de
toekomst kan het gekozen thema bijvoorbeeld de keuze van de voorpagina en het
achterpagina-interview bepalen. Voorgesteld werd om het thema “gezondheid en
klimaat” voor te behouden voor volgend nummer (september) en deze keer voor
diversiteit te gaan, meer bepaald voor de holebi’s in de wijk. Aan de mensen van de
Sp.a wordt gevraagd om een bijdrage te schrijven over 175 jaar Socialisme in de wijk.
Deadline voor de artikels is 31 mei – de krant wordt tegen half juni verspreid. Artikels
kunnen worden binnengebracht bij Nico: Nico.Volckeryck@telenet.be
5. Paasfeest verslag
Het Paasfeest wordt door alle partners ervaren als zeer geslaagd. Een 140 pakjes
paaseieren werden uitgedeeld aan kinderen na een wedstrijd/parcours met
turnoefeningen en een sorteerstraat-test. De reacties van de kinderen en ouders
waren heel positief en incidentjes bleven uit. De organisatie was dit jaar mede in
handen van VormingPlus en zij tonen zich bereid om ook volgend jaar mee te doen.
6. 5-jaar Burendag
De Burendag vindt dit jaar plaats op 25 mei. Zoals vorige jaren is het de bedoeling
dat iedereen die avond de stoel op straat zet en met de buren een babbeltje slaat.
Dit jaar is er een foto- en verhalenwedstrijd. Een leuke foto van je straat of een
origineel
verhaal
over
de
burendag
kan
worden
gestuurd
naar
burendag@stad.antwerpen.be. Een jury van onder andere Mitta Van der Maat en
Steven De Lelie kiezen de winnaars. Die worden op 17 oktober bekend gemaakt op
een slotfeest. Alle deelnemende straten worden opgeroepen om zich aan te melden
op de website: www.burendag.be
7. Website VormingPlus: www.INABUURT.be
Annelies stelt een nieuwe portaal-website voor bewonersgroepen voor – een initiatief
van VormingPlus samen met Opsinjoren. De Karel De Grote hogeschool zorgde voor
het webdesign. Elke bewonersgroep in Antwerpen kan een login aanvragen (tel.: 03
230 03 33) en daarmee zelf een eigen webruimte op de website ontwikkelen en
beheren, m.a.w. naar believen tekst, foto’s, filmpjes en andere info opslaan en
ontsluiten. Per bewonersgroep wordt een verantwoordelijke/contactpersoon gevraagd
die moet waken over de regels (o.a. geen racistische of beledigende uitspraken),
maar binnen de groep kan vrij worden afgesproken wie mee in staat voor het
onderhouden van de webpagina’s. Op Youtube kan een voorstelling van de website

worden bekeken en VormingPlus geeft op vraag ook demonstraties over het gebruik
van de website. Om de website bekend te maken, zal er ook een inAbuurt-caravan
aanwezig zijn op buurtfeesten en andere evenementen. Er wordt voorgesteld om de
caravan in te zetten op de Sint-Andries-run (30 mei) en op de opening van de
sorteerstraatjes (12 juni).
8. Evaluatie Lentepoets (zie straatantennes)
9. 12 juni opening sorteerstraatjes Prekersstraat en Willem Lepelstraat
Het feest gaat door van 14 tot 17 u. Kandidaten om het feest mee voor te bereiden,
zijn welkom. Bedoeling is onder meer om de mensen bewuster te leren omgaan met
afval.
10. Klimaatwijken
Voorgesteld wordt om dit agendapunt te verschuiven naar volgende vergadering.
11. Verslag Focusgroepen Munthof
Paul brengt verslag uit over de bijeenkomst op 22 april. Aan de bewoners werden de
plannen i.v.m. de afbakening van het plein voorgelegd, zoals die ook al op de
Stuurgroep werden voorgesteld. De bewoners werden in 2 groepen opgedeeld en
kregen voor 7 thema’s telkens 2 statements voorgeschoteld. De resultaten bleken
opvallend gelijklopend. De buurt kiest voor een publieke en groene ruimte met
beperkte verharding, o.a. huidige pad, met aftakking naar de ingang van de school.
De dolomiet zou door een duurzamer materiaal worden vervangen. Niet te hoge
bomen en weinig lage begroeiing wordt verkozen om meer sociale controle toe te
laten. De houding blijft dat het plein niet mag worden aangelegd in functie van 1
bepaalde groep, met uitzondering van enkele speeltuigen ter hoogte van de
kleuterschool. Voorgesteld wordt om het grasveld naast de Sint-Andrieskerk als
“hondenloopzone” te gebruiken en honden op het Muntplein te weren. Voor de
tuinafscheidingen van de privé-tuinen wordt een open oplossing met begroeiing
verkozen boven een dichte muur. Het hekwerk van de kleuterschool wordt als
voorbeeld genoemd. Daardoor zal ook de graffiti/tagging worden ontmoedigd. VESPA
zal de 2 gronden aan de kant van de Muntstraat te koop stellen. De bestemming van
een gebouw aan de zijde van het “gaskot” is nog onduidelijk. Voor bewoning lijkt
deze grond weinig aantrekkelijk. Hier is dan ook vanuit de bewoners het idee
ontstaan of dit gebouw niet als bewonerslokaal in beheer van de Stad kan dienen
voor oa Opsinjoren activiteiten en stockage van Opsinjoren materiaal. Op basis van
de voorkeuren van de bewoners wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Tegen
december zal het gekozen ontwerp aan de bewoners worden voorgesteld. De
opening van het park is voorzien op 12 april 2012.
12. Nationalestraat
Bijkomende vragen i.v.m. de heraanleg kwamen binnen;
- Pieter Loridon vraagt of de oppervlakte van de terrassen op het Th. Van
Rijswijckplein bij de heraanleg even groot blijft;
- De winkeliers van de Nationalestraat hebben interesse voor kerstverlichting zoals
die in de Kammenstraat werd aangekocht en vragen of UNIZO daarbij kan
tussenkomen. Nico zal dit binnen Ondernemend Sint-Andries aankaarten.
13. Allerlei
- Over de situatie van het Mercator-Orteliushuis werden in de Commissie Cultuur door
gemeenteraadslid Jo Vermeulen vragen gesteld. De Stad blijft blijkbaar bij haar
intentie om het Mercator-Orteliushuis via VESPA te verhuren. Voorwaarde is wel dat
het een publieke bestemming zou behouden. Dat sluit bijvoorbeeld een horecafunctie niet uit.
- I.v.m. Theater aan de Stroom is er nog geen oplossing in zicht.

- Ook in de situatie van Lea Alvarez en dansstudio Garcia Lorca is voorlopig weinig
beweging. Lea bedankt wel iedereen uitdrukkelijk voor de vele steunbetuigingen en
o.a. voor de voorstellen van KAVKA, Sint-Paulusstraat, Theater aan de Stroom om van
hun danszaal gebruik te maken.
- Meer nieuws volgt over de plannen van Sp.a om hierover een debat te houden met
Kurt Van Eeghem als moderator.
- Annelies kondigt een workshop aan op vrijdag 28 mei om 14 u. in het lokaal van
Opsinjoren, om digitale verhalen te (re-)construeren, m.a.w. samen filmpjes te maken
in en over Sint-Andries.
- CoStA zou voor de zomer voldoende centen willen verzamelen om de keuken te
vernieuwen en vraagt aan de Stuurgroep om hier mee initiatief in te nemen,
bijvoorbeeld door een benefiet buurtmaaltijd te organiseren. In totaal zou naar
schatting 7.500€ nodig zijn. Opgemerkt wordt dat het moeilijk is om nu nog een
evenement te organiseren.
- Je belastingbrief online invullen (tax-on-web) kan je leren in het Digipunt Permeke,
Linkeroever of Luchtbal. Meer informatie op www.digibrug.be
- Herinnering: 30 mei Sint-Andries-run. Inschrijven kan op www.sportiefsintandries.be.
Kandidaten om mee te helpen de dag zelf, kunnen zich bij Paul opgeven.
- Brief i.v.m. de Scheldekaaien: Vorige vergadering werd aan Marc en Jos de opdracht
gegeven om in naam van de Stuurgroep een brief op te maken met de voornaamste
bekommernissen. De brief wordt voorgelezen en besproken. Een aantal opmerkingen
over passages in de brief zullen aan Jos worden doorgegeven met de vraag om de
brief aan te passen. De brief kan dan worden verstuurd aan Ludo Van Campenhout,
Kristiaan Borret en Leen Verbist.

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van woensdag 26 mei 2010 in CoStA
19 u. Straatantennes
20 u. Stuurgroep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag
Verslag Straatantennes
Bouwproject Kleine Markt
Bogaardepleintje open tijdens bouwverlof
Gazet van Sint-Andries
Sorteerstraatje Willem Lepelstraat
Buurtactiviteiten i.p.v. buurmaaltijden

8. Evaluatie Naked Kammenstraat
9. Evaluatie 5 jaar Burendag
10. Stratenloop Sint-Andries
11. Samenstelling Jury Gouden Neus
12. Barbecue Stuurgroep
13. Activiteiten Buurtsport
14. Varia

