VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van woensdag 26
mei 2010
+
UITNODIGING voor de vergadering van woensdag 30 juni
2010

vzw
Aanwezig : Wim Claeskens, Marcel Cole, Relinde de Bouck, Tamara Laevaert, Lode Laureys, Daniëlle Leysen,
Willy Martinet, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs, Maria Van Kerkhove, Ilse Van Mol, Nico Volckeryck, Marc
Wiese, Raf Luyten, Roland Maenhout.

1. Goedkeuring verslag
Jos heeft 1 opmerking over vorige verslag in verband met brief.
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Verslag straatantennes
Opvolging puntjes vergadering april 2010
* Het bord ter aanduiding van de mindervaliden-parkeerplaats in de Schoytestraat werd
nog niet rechtgezet.
* Grasvelden B.O.T.A. à doorgegeven aan Carl Van de Genachte
* Op het sluikstort t.h.v. Habbekrats wordt regelmatig toezicht gehouden.
Dit blijkt echter afkomstig te zijn van de organisatie die het onderhoud van de tuin doet
en werd nog niet opgeruimd
Inmiddels blijken er verkeersborden bijgelegd te zijn.
* Paaltjes Kammenstraat à werd doorgegeven à nog niet hersteld
* Verdwenen vuilbakken in de Happaertstraat à nog niet in orde
* Betreffende de zigeuners werden geen nieuwe meldingen geregistreerd.
* De klachten betreffende overlast bij de fuif in AMUZ werden doorgegeven aan Wijkteam
1. Zij zullen de evenementen opvragen en dit verder opvolgen.
De klachten i.v.m. het alarm werden eveneens overgemaakt aan Wijkteam 1.
Intussen heeft Nico ook contact gehad met de mensen van AMUZ; ook zij zijn zeker niet
tevreden met de gang van zaken.
* Het ontbreken van een stoeptegel in de Sleutelstraat werd doorgegeven aan de
betreffende dienst.
* De hinder, veroorzaakt door café Parole in de Nationalestraat, werd opgenomen in de
horeca-opvolging.
Nieuwe puntjes vergadering mei 2010
* Er is vraag naar controle op het Muntplein n.a.v. loslopende pitbulls.
Deze blijken van jongeren van +/- 18 jaar te zijn, dewelke soms dronken zijn.
Er wordt gevraagd of er meer preventieve controle kan uitgevoerd worden door de
politie (alvast in het kader van de heraanleg).
* Het probleem van de brede uitstalling van terrassen in de Hoogstraat / Sint-Jansvliet
werd doorgegeven aan Wijkteam 1.
* Er wordt opgemerkt dat er veel controle gebeurt in het pand op de hoek van de
Prekersstraat, wat zeker nodig blijkt te zijn.
* Op het Muntplein werden 3 jonge kinderen gesignaleerd die met vuurwerk in
glazen flesjes aan het spelen waren.
De flesjes werden erna stuk gesmeten op de beton.
Dit blijken dezelfde kinderen te zijn die ongeveer een maand geleden stenen op de
gascabine wierpen.
Lode is bij deze mensen langs geweest. Deze zaak wordt verder opgevolgd.
* De verkeersdrempels in de Kloosterstraat (sinusoïdale hellingsgraad) blijken wettelijk
perfect in orde te zijn.
* Het putje voor de deur van café ’t Neuzeke op het Neusplein loopt over bij regenval.

* Er wordt melding gemaakt van een probleem t.h.v. de parking van de Van
Craesbeeckstraat / inrit via Prekersstraat. Er wordt verduidelijking gevraagd.
* Een 2-tal weken geleden werd er gemeld dat de Muntstraat op 12-05-2010 afgesloten
zou worden voor dringende herstellingswerken aan een verzakking in het wegdek. Dit
zou te maken hebben met de riolering. De werken werden echter niet uitgevoerd.
* De verkeersdrempels in de Muntstraat en de Augustijnenstraat vertonen steeds ergere
verzakkingen.
* De verkeersborden om het eindpunt van de laad- en loszone in de Augustijnenstraat
aan te duiden, blijken nog niet geplaatst te zijn. De verontwaardiging rond deze laad en
los zone is groot bij de buurtbewoners en er zal een brief aan GAPA en de betrokken
Schepen Ludo Van Campenhout gezonden worden.
* Het spookrijden in de Lange Ridderstraat blijkt nog steeds een probleem te zijn.
* De Arrangerie in de Muntstraat parkeert nog steeds zijn voertuigen op de stoep.
* Op 26-06-2010 vindt in de Kammenstraat een expo plaats met 60 reisbureaus.
Er
wordt gevraagd extra toezicht te houden. Dit wordt doorgegeven aan Wijkteam 1.
3. Bouwproject Kleine Markt
Er wordt ons gemeld dat een 5-tal kleine(re) winkels zullen tegen de vlakte gaan, –
broodjeszaak – groentewinkel - …
In september worden de eerste bewoners er uit gezet. Er zal één groot
winkel-/huizenblok gebouwd worden. Er zou een bouwvoorschrift moeten komen om
grote winkelcentra (vb Stadsfeestzaal) uit het stadscentrum te houden. Er is nog geen
RUP toegepast. De bouw zal na de heraanleg van de straten rond de jeugherberg
plaatsvinden. De vraag wordt vanuit de stuurgroep gesteld dat er een nieuwe tendens
op komst is van opnieuw hoogbouw te zetten in de binnenstad. Stuurgroep SintAndries uit zijn bezorgdheid over deze gang van zaken. Vraag is zijn deze panden
beschermd?
4. Bogaerdepleintje open tijdens bouwverlof
Nico heeft een brief gestuurd naar de stad om te vragen of het mogelijk zou zijn het
Bogaerdepleintje tijdens het bouwverlof open te houden. Dit pleintje is een
ontmoetingsplaats waar buurtbewoners samenkomen. Vaak hebben deze geen geld
om op vakantie te gaan maar hier hebben ze wel een stuk ‘vakantie’.
De Bouwheer heeft reeds negatief gereageerd.
5. Gazet van Sint-Andries
Deze zal op 15 juni verschijnen.
6. Sorteerstraatje W. Lepelstraat
Vrijdag is er een geleid bezoek tussen 10.00 en 11.00 uur woensdag tussen 15.00 en
16.00uur voor een gelijkaardig iniatief.
7. Buurtactiviteiten in plaats van buurtmaaltijden.
De maandelijkse buurtmaaltijden zijn niet meer intrek, met de laatste was er nog maar
héél weinig volk, eigen aan de buurt. In feite is het concept bekend over de ganse
binnenstad, daardoor komen er veel Antwerpenaren van buiten Sint-Andries goedkoop
eten. Dit concept is uitgeput. Vanaf nu zullen er buurtactiviteiten plaatsvinden zoals
een barbecue; de Gouden Neus, etc. We moeten wel opletten voor de prijs. De
maandelijkse buurtmaaltijden waren altijd aan 8€ per persoon, de buurtactiviteiten
zullen nu meer kosten, van 10 tot 15€. De bedoeling is wel dat iedereen het nog wel
kan betalen en dat er elke maand een activiteit zal plaatsvinden. Dit kan perfect
aansluiten op bestaande activiteiten, voorbeeld Elsschot, stadswandeling, bezoek aan
de Antwerpse ruien, Koninklijk Paleis. Andere ideeën zijn nog altijd welkom. Deze en
andere voorstellen worden allemaal bekeken en gepland. Algemeen wordt het voorstel
aangenomen van zeker elke maand 1 activiteit te doen en elke 3 maanden met een
maaltijd. De eerste activiteit zou het bijwonen kunnen zijn van het circus met een
Macedonische muziekgroep.

8. Evaluatie Naked Kammenstraat
Er is veel volk geweest, er waren geen noemenswaardige incidenten te melden. Naked
Kammenstraat heeft 4000€ opgebracht. Het geschenk was een vrachtwagen vol
koeken. Het enige minpunt was het wildplassen.
9. 5 jaar ‘Burendag’
Over héél Antwerpen heeft de jaarlijkse ‘burendag’ 800 straten bereikt. Daarmee was
het opnieuw een groot succes. Het ultieme streefdoel – volgens velen niet meer ver af
– is dat er ooit geen Burendag meer nodig zal zijn, maar dat het een
vanzelfsprekendheid is dat je gewoon buitenkomt om een gezellig praatje te doen met
de buren.
10.
Stratenloop Sint-Andries
De voorinschrijvingen worden (werden) afgesloten op donderdag 27/05 om 12.00uur.
Deze telden 110 inschrijvingen wat veel is voor een eerste uitgave. Er staat een
frietkraam, er komen muziekbandjes optreden, en er is een springkasteel, er zal een
kraampje met gezonde voedingswaren staan. Vanaf 12.30uur is Sint-Andries autoluw
tot autovrij. Meer info via www.sportiefsintandries.be
11.Samenstelling jury ‘Gouden Neus’
 Daniëlle Leysen
 Mark Wiese
 Maria Van Kerkhove
 Wim Claeskens
 Tamara Laevaert
Er zullen zoals elk jaar drie categorieën zijn:
1) buurtbewoners 2) verenigingen
3) ambtenaar /politiekers.
Deze moeten voor de Stuurgroep van 24/11/10 gekend zijn. Veel succes aan de
nieuwe jury !!
12.Barbecue Stuurgroep
Het voorstel is er om de jaarlijkse barbecue of paëlla op de Antwerpse Scheldekaaien
ter hoogte van de hangars te doen. Nico stelt voor van 1 grote paëllapan te serveren.
Deze zal plaatsvinden op 3 juli.
Andere voorstellen zijn mogelijk.
13 Activiteiten Buurtsport
 Costa sportmix van 5 tot 9 juli 2010 voor 9 tot 12-jarigen;
 WK voetbal op 26 juni
 Summerschool 2de en laatste week van juli ( meer info in de GVS van juni )
14.
Varia

Tentoonstelling in de Sint-Andrieskerk van 1 juni tot einde juli

Expo in Kammenstraat van holebi –vriendelijke
reisbureau’s op
26/06/2010
 S.pa Sint Andries houdt een barbecue in Maagdenhuismuseum, Lange Nieuwstraat
33. Iedereen welkom

Agendapunten Stuurgroep vergadering WOENSDAG 30 JUNI:
1) Goedkeuring Verslag

2) Verslag straatantennes..
3) Indische NGO Village Reconstruction Organisation
4)Voorstelling Heraanleg Nationalestraat om 21u00
5) evaluatie gazet van Sint Andries
6)voorstelling nieuw buurtsecretariaat
7)Rijkswachtkazerne gekraakt
8)Varia ( enkel voor kleine en dringende zaken )
Volgende Stuurgroepvergadering WOENSDAG 30 JUNI om 20u00 in het CoSta, SintAndriesplaats 24, 2000 Antwerpen.
Voorafgaand is er de bijeenkomst van de straatantennes om 19u00 tot 19u50.
Iedereen Welkom !!!!

