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VERSLAG van de Stuurgroepvergadering
van woensdag 30 juni 2010
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
Woensdag 25 augustus 2010, 20 u.

Aanwezig:
Wim Claeskens, Marcel Cole, Relinde de Bouck, Roger De Paepe, Tamara Laevaert,
Raf Luyten, Roland Maenhout, Anne Poppe, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Jan Van
Gastel, Maria Van Kerkhove, Ilse Van Mol, Jan Vanherck, Gert Vermeersch, Nico
Volckeryck, Iez Thiry, Eva Verbruggen, Claudine Leyers, Kaat Debo, Theo Lescrinier,
Hilde Van Belleghem, Volders, Chris van Nerom, Rodonphe Antonissens, Chris
Anseeuw, Marc van Gool, Johan Pieraerts, Karen Vertonghen, Tom Phlix

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering; het verslag
wordt unaniem goedgekeurd.
2. Verslag straatantennes
Nieuwe puntjes vergadering juni 2010
* Er was een poging tot brandstichting door jongeren van 14 à 16 jaar op het
Munthof. Het is hen echter niet gelukt effectief brand te stichten.
* Op het Bogaerdeplein zijn momenteel 3 bouwwerven aan de gang (Jeugdherberg /
privé-project Bogaerdeplein / Huizeken van Nazareth).
Hierdoor is er op sommige plaatsen een moeilijke doorgang, bv. door een stelling
die een stuk op de straat staat.
* Op de werf in de Kloosterstraat (t.h.v. Munthof) staan de hekken open. Er wordt
gevraagd deze goed af te sluiten – zeker met de vakantieperiode in het
vooruitzicht.
* In de sorteerstraatjes krijgen de vrachtwagens de bakken niet uit de grond.
Tevens werd er in de Willem Lepelstraat nog geen bord “verboden parkeren”
geplaatst, waardoor de vrachtwagens niet kunnen passeren om de containers te
ledigen.
Er staan ook veel auto’s op de brandweg geparkeerd.
* Ter hoogte van Prekersstraat 18 is een rijbeugel uit de grond; dit werd reeds
doorgegeven.
* De schommel in de speeltuin van de Prekersstraat is defect; dit wordt
doorgegeven.
* Op de Sint-Andriesplaats zijn er verschillende putten onder het spinnenweb.
* Ter hoogte van Habbekrats staat een fietskader  deze zal weggenomen worden.
* In de Leeuwenstraat werden 2 van de 7 bloembakken weggehaald door de Stad en
dit zonder enige waarschuwing.
* Het probleem t.h.v. de parking van de Van Craesbeeckstraat / inrit via
Prekersstraat (zie vergadering 05-2010) betreft losliggende tegels.
* Het nieuwe appartementsgebouw aan de doorsteek Lange Ridderstraat / Munthof
wordt geplaagd door graffiti en dit vooral aan de kant van het Munthof.
Er is wel een contract met een privé-firma, doch blijft het nuttig hiervan melding

te maken.
* Betreffende de werf Huizeken van Nazareth werd er geen info verstrekt aan de
bewoners van de Sleutelstraat. Slechts enkele bewoners ontvingen een schrijven
van de aannemer.
Het zware werfverkeer vindt plaats langs de Sleutelstraat. Is deze straat hiervoor
wel geschikt ?! Eventueel is dit iets voor de Bouwpolitie.
Komt de heraanleg van de straat niet in het gedrang door deze werken ?
* Het paaltje tegenover café Vrijdagmarkt is weg  is reeds doorgegeven.
Opvolging puntjes vergadering mei 2010
* De vuilbakken in de Happaertstraat blijken van “niemand” te zijn.
Op de vraag of deze nog terugkomen, kan geen duidelijk antwoord gegeven
worden.
* Het bord ter aanduiding van de mindervaliden-parkeerplaats in de Schoytestraat
werd nog steeds niet rechtgezet.
* Er wordt regelmatig toezicht gehouden naar aanleiding van sluikstort / puin ter
hoogte van de Habbekrats.
* Paaltjes Kammenstraat  werd doorgegeven
Er is opnieuw een melding van 2 paaltjes die verdwenen zijn.
* Bij controle op het Munthof –naar aanleiding van loslopende honden- werden 6
mensen gepakt.
* Op het spookrijden in de Lange Ridderstraat worden regelmatig controles
uitgevoerd.
In september zal er een verkeersactie plaatsvinden.
* In de Augustijnenstraat is er opnieuw toename van graffiti, alsook in de
Sleutelstraat.
* Het probleem van de laad- en loszone in de Augustijnenstraat is nog steeds niet
opgelost.
3. Indische NGO Village Reconstruction Organisation
Iez Thiry werkt voor deze NGO, die vanuit Europa door verschillende verenigingen
ondersteund wordt.
Volgens Ghandi kon je de ware ziel van India in haar dorpen ontdekken en kan India
maar groot worden als er ook voor de armsten gezorgd wordt.
Vanuit deze overtuiging en naar aanleiding van enkele verwoestende orkanen, werd
in 1969 de VRO-beweging opgericht door professor Windey uit Buggenhout.
In India zijn er zeer veel stammen; professor Windey werkte vooral met de kastenloze
stammen.
Er werd begonnen met het heropbouwen van de dorpen – vooral in het oosten van
India.
Professor Windey besefte zeer goed dat dit werk niet op enkele jaren gerealiseerd
kon worden.
De NGO werkt enkel op vraag van een gemeenschap.
De dorpen doen een aanvraag en moeten enkele testen ondergaan, bv. de wil-test (is
er een wil om naar de vergaderingen te komen), de solidariteitstest (mekaar helpen),
de dorpstest (is er samenhang), ….
Deze testen duren ongeveer een half jaar.
Bovendien moeten de dorpelingen eerst meehelpen bij de heraanleg van een ander
dorp of een brug.
Het afwerken van een dorp duurt ongeveer 1 jaar.
Er is van tevoren niet geweten welk huis voor wie bestemd is.

De NGO is zeer snel gegroeid; momenteel zijn er al +/- 500 dorpen gebouwd en meer
dan 5 miljoen bomen geplant.
Er worden ook schooltjes opgericht, bv. kleuterscholen.
Er wordt gekeken naar duurzaam beheer.
Men leert de mensen ook weerbaar te worden.
De dorpen zijn zeer stevig gebouwd; bij een recente tsunami was er vrijwel geen
schade.
Wat toch beschadigd was, werd hersteld met behulp van de naburige dorpen.
De overheid vond dit uiterst positief.
De laatste jaren werd beslist geen dorpen meer bij te bouwen, maar eerst alles af te
werken.
De huidige projecten zijn de werkingskosten van scholen en gezondheidscentra.
Er is een 500-tal VRO-vrijwilligers actief in India.
Deze worden opgeleid en bijgeschoold.
De idee bestaat om linken te leggen tussen dorpen in India en dorpen of wijken in
België en alzo banden te creëren.
De NGO is met de Stuurgroep in contact genomen via het kabinet van Leen Verbist.
Hoe de samenwerking eventueel praktisch aangepakt kan worden, moet zeker
bekeken worden.
Nico stelt voor een oproep te doen via de Gazet van Sint-Andries of een benefiet te
organiseren.
Er kan ook een bankrekening geopend worden.
Kostprijs van enkele projecten :
* kleuterschooltje
* bouwen van een groot dorp
* bouwen van een klein dorp
* bouwen van een school
* bouwen van een huis
* plaatsen van een deur

+/- 1500 euro per jaar
+/- 100.000 euro
+/- 75.000 euro
+/5.000 euro
+/1.000 euro
+/60 euro

Hierop stelt Nico voor bv. een schooltje te steunen en het dan het Sint-Andriesschooltje te noemen. Mensen die interesse hebben om dit project samen met Nico
verder te begeleiden, kunnen steeds contact met hem opnemen via 0496 /25 97 45
of nico.volckeryck@telenet.be
Wanneer het effectief tot een samenwerking komt, worden rapporten, jaarverslagen
en foto’s gemaild.
Dit getuigt van een duidelijke organisatiestructuur en een goede opvolging.
Deze VRO bestaat inmiddels 40 jaar en is duidelijk een uitgerijpt project.
Er zal extra info bezorgd worden aan Nico, alsook een artikel voor de Gazet van SintAndries.
Meer info : www.villagereconstruction.org
4. Voorstelling heraanleg Nationalestraat (21u00)
Zie bijlage
5. Evaluatie Gazet van Sint-Andries
Op het ogenblik van de vergadering zijn nog niet alle kranten gebust.

In het kader van de Antwerp Pride werd voor het thema “Roos Sint-Andries” gekozen.
Omwille van de examens werd er deze editie niet samengewerkt met de studenten
van de Lessius, met uitzondering van het interview met Sven Pichal op de
achterpagina.
Na evaluatie blijkt dat Lessius zeer tevreden is en willen zij de samenwerking
verderzetten; aan de edities van december 2010 en maart 2011 zullen zij opnieuw
hun medewerking verlenen.
Artikels voor de krant van september 2010 moeten uiterlijk 31-08-2010 toekomen bij
de redactie.
6. Voorstelling nieuw buurtsecretariaat
Einde oktober 2010 of begin november 2010 komt er een buurtsecretariaat in
Sint-Andries.
Dit voorziet in logistieke ondersteuning voor bewonersgroepen, VZW’s, feitelijke
verenigingen, alsook ondersteuning bij de opstart van nieuwe verenigingen.
De voorwaarde is dat deze verenigingen een sociaal engagement tonen naar de
maatschappij.
Er wordt een bureau met PC en internet-aansluiting ter beschikking gesteld, alsook
een copiër, lamineertoestel, ....
Gebruik maken hiervan is kosteloos.
Per half jaar mag elke vereniging een aantal gratis copies maken.
Het secretariaat zal op het gelijkvloers van het Costa komen (i.p.v. op de
bovenverdieping) en zal altijd open zijn als het Costa open is.
Leden krijgen een sleutel of toegangsbadge.
Het secretariaat zal 2 x per week bemand zijn om advies te verstrekken rond bv.
subsidies, statuten, het opmaken van affiches, ....
Het buurtsecretariaat voorziet in een administratieve ondersteuning; het invullen van
documenten e.a. moet door de vereniging gebeuren.
Er bestaat ook een mogelijkheid voor het verkrijgen van een boekhoudprogramma.
Inschrijven kan vanaf de opening van het buurtsecretariaat.
Er moet een aanvraagformulier ingevuld worden, wat beoordeeld zal worden door
een jury.
Er zal een artikel voorzien worden voor de Gazet van Sint-Andries.
Meer info : www.antwerpen.be en zoek op buurtsecretariaat

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van 25 augustus 2010 in CoStA
19 u. Straatantennes
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Goedkeuring verslag
Verslag Straatantennes
Buurtbemiddeling van de Stad Antwerpen stelt zich voor.
Evaluatie autovrije Kammenstraat
Gazet van Sint-Andries
Terrassen Nationalestraat
Activiteiten Stuurgroep 2010/2011
Varia

