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Met de steun van:

Op nauwelijks een week tijd sloten meer dan
honderd gezinnen zich aan bij het Kaaicomité:
jong en oud, rijk en arm, bewoners en handelaars,
kortom een zeer diverse groep.
Van de aanvang af was onze houding positief en
constructief: niemand was gekant tegen de Sink-
senfoor als dusdanig, maar we poneerden een
aantal bekommernissen en we vroegen garanties,
over zaken als veiligheid, overlast, parkeergele-
genheid en toegankelijkheid.
Mede dankzij een overweldigende en gunstige
persberichtgeving werd het Kaaicomité door het
stadsbestuur ontvangen en ontstond een dialoog.
Aanvankelijk poogde men ons met een kluitje in

het riet te sturen, maar we hielden vast aan har-
de garanties eerder dan vage beloften: er moest
rekening gehouden worden met de gewettigde
eisen van de burgers.
Dankzij een initiatief van de zogenaamde ‘klagers
van de Zuiderdokken’ en onder druk van de steeds
aangroeiende groep van kaaibewoners, werd uit-
eindelijk een doorbraak bereikt.
Recentelijk werd beslist het Kaaicomité in stand
te houden, teneinde de belangen van de buurtbe-
woners ook te behartigen in het dossier van de
heraanleg van de Scheldekaaien. Ook hier wensen
we ons positief op te stellen en rekening te hou-
den met de belangen van allen: niet enkel  de

buurtbewoners, maar ook al-
le andere Antwerpenaren als-
mede de vele bezoekers en
toeristen. Toenadering werd
gezocht tot de Stuurgroep
Sint-Andries die reeds vele ja-
ren bezig is met dit dossier,
en wij kijken alvast uit naar
een goede samenwerking
met onze collega’s van de
Stuurgroep.
Onze insteek verschilt niet

veel van die van de Stuurgroep. Het masterplan
voor de Scheldekaaien  is tot stand gekomen na
zeer zorgvuldige besluitvorming, waarbij de
wensen van de Antwerpse  bevolking voorop
hebben gestaan. Als dit plan - om welke reden
ook  – gewijzigd moet worden, zullen de bewo-
ners daarin opnieuw een belangrijke stem moe-
ten hebben.
Onze huidige prioriteiten in het dossier van de
heraanleg van de kaaien zijn tweeledig: (i) zorgen
dat er voldoende (betaalbare) parkeergelegen-
heid ingepland wordt voor bewoners en hande-
laars (inclusief hun bezoekers); en (ii) goede en
duidelijke afspraken maken met het stadsbestuur
met betrekking tot diverse activiteiten die in de
toekomst op de vernieuwde kaaien zullen plaats-
vinden. De recente berichtgeving in de pers over
mogelijke ‘horeca-gerelateerde activiteiten’ op de
vernieuwde kaaien heeft in dat verband een
alarmbelletje doen rinkelen …
Alle buurtbewoners hopen in elk geval dat de
mooie plannen die werden uitgewerkt, nu einde-
lijk snel en goed gerealiseerd worden.
Wie meer informatie wenst over of zich nog wil
aansluiten bij het Kaaicomité, kan e-mailen naar
kaaibelangen@gmail.com. We zullen ook met een
ruime delegatie aanwezig zijn op de informatie-
vergadering die de Stuurgroep Sint-Andries op
30/10 organiseert. Een website is in voorberei-
ding.

Philippe Jadoul, Kaaicomité

Kaaicomité: heraanleg, inspraak & samenwerking
Toen in april vorig jaar plots – en zonder inspraak van de bewoners – beslist werd de
Sinksenfoor te verhuizen van de Gedempte Zuiderdokken naar de Scheldekaaien, ont-
stond er veel commotie bij de buurtbewoners. Op initiatief van Edouard Buss werden
affiches uitgehangen en vond een eerste spontane bijeenkomst plaats. Enkele dagen
nadien werd het ‘Kaaicomité’ opgericht.

Nu de heraanleg van de kaaien

Op 30 oktober 2013 (20u.)  komt Rob Van de
Velde, schepen Ruimtelijke ordening en
stadsontwikkeling, in het coStA de nieuwe
plannen voor de heraanleg van de Schelde-
kaaien toelichten.

In de pers verschenen ontrustwekkende berichten

over de heraanleg van de Scheldekaaien. Het nieu-
we college zou al het voorbereidend werk voor de
nieuwe Scheldekaaien overboord gooien. In de
Schelde als het ware. Het kwam erop neer dat ja-
renlange inspraaktrajecten en daaruit voortsprui-
tende plannen werden teruggeschroefd om een
parkeerplaats vlakbij de Grote Markt te kunnen

voorzien. Wat is daar van aan? Wat blijft en wat ver-
andert? En wanneer beginnen de werken? Schepen
Rob Van de Velde, bevoegd voor de uitvoering van
het Masterplan, komt het zelf vertellen op 30 okto-
ber in het coStA. Daarbij gaat de aandacht vooral
naar het deel van de Scheldekaaien ter hoogte van
Sint-Andries en het Zuid.
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Adverteer in
Gazet van Sint-Andries
Contacteer Nico Volckeryck
0496 25 97 45
nico.volckeryck@telenet.be
4 advertenties (1 jaar): klein = 120 euro, middel-
groot = 195 euro, groot = 300 euro. Achterpagi-
na en speciale maten, vraag info aan Nico.
Verschijnt om de drie maanden: maart, juni, ok-
tober en januari.

Werk mee 
aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 83 verschijnt in januari
2013. Artikels en aankondigingen binnenstu-
ren voor 10 januari 2013 bij:
paul_struyf@skynet.be
Verenigingen die hun activiteiten van februa-
ri, maart en april willen aankondigen, kunnen
die sturen naar:
paul_struyf@skynet.be

Voor deze edito is geen betere intro te bedenken
dan dit refrein van Slongs Dievanongs, die ook een
beetje DievanSint-Andries is. Het hoeft dan ook niet
te verwonderen dat deze rapster werd vereeuwigd
in de nieuwe graffitimuur op het Pagadderplein.
Een betere wereld begint bij ieder van ons en de
Antwerpse dichteres Alice Nahon wist al dat het
voor het slapen gaan altijd goed is “in ’t eigen hart
te kijken”, kwestie van ”goed bezig te zijn.”  Maar
hoe meet je zo iets? Hoe meet je geluk?

Sinds de jaren 1970 wordt onderzoek gedaan naar
geluk. Dat resulteerde in geluksbarometers, een
bruto nationaal geluk en zelfs in een wereldgeluks-
rapport waarin landen opgesomd worden naar de
mate waarin de inwoners het gelukkigst zijn. De
Scandinavische landen spannen de kroon. In het
rapport van 2013 prijkt België op de 21ste plaats op
156 landen. De opvallendste conclusie blijkt dat we
algemeen rijker worden, maar daarom niet gelukki-
ger. Een goed inkomen blijkt misschien niet de be-
langrijkste factor om geluk te garanderen, maar
helpt het wel om de levenskwaliteit te vergroten.
Ook je werkomgeving en omgang met baas en col-
lega’s spelen mee. Onzekerheid inzake relaties, de
angst om je job te verliezen, enz. heeft een negatie-
ve invloed. Privé-factoren als gezondheid, maar ook
sociale positie en omgeving en je eigen ingesteld-

heid zijn in sterke mate bepalend voor ons geluks-
gevoel.
Wat blijkt ook uit onderzoek: Geluk is besmettelijk.
Ken je iemand die gelukkig is, dan straalt dat ook af
op jouw welbehagen. Mensen zijn sociale wezens
en gedijen beter in groep. Buurtfeestjes en andere
samenkomsten zorgen voor verbondenheid en ma-
ken mensen meer weerbaar.
Geluk wordt voorlopig nog niet per wijk gemeten,
dus we hebben er het raden naar hoe het in deze
wijk met het geluk gesteld is. De collega’s van de
Gazet van Zurenborg wijdden er in hun zomereditie
eveneens aandacht aan. Zijn ze aan de overkant van
de stad gelukkiger?
Met de Stuurgroep Sint-Andries proberen we de
leefbaarheid in Sint-Andries te verhogen en men-
sen samen te brengen. Deze krant is er ook vooral
om u te informeren over wat er zich in de buurt af-
speelt en om u op de hoogte te brengen van de ve-
le activiteiten die er doorgaan. Op die manier dra-
gen wij een bescheiden steentje bij tot meer sa-
menhorigheidsgevoel - en geluk?

Geluk is een van die zaken die vermeerdert wan-
neer je ze deelt met anderen
Maar ook ergernissen worden kleiner als je het ge-
voel krijgt dat je er niet alleen mee staat. In de
Stuurgroep Sint-Andries ontfermen de staatanten-

nes zich over de bekommernissen van inwoners uit
de wijk. Maandelijks komen de voornaamste erger-
nissen aan bod en wordt getracht om samen met
beleidsverantwoordelijken en politie om oplossin-
gen te zoeken.
Aan de top van de ergernissen in Sint-Andries staan
(in willekeurige volgorde):
- foutparkeerders, waarvan vooral de leveringen
aan winkels en de autocars met bezoekers voor
de jeugdherberg

- overlast door bouwwerven
- fietsers op de voetpaden en ook geparkeerde
fietsen op de stoep

- tegen de richting rijden in eenrichtingstraten
(Lange Riddersstraat)

- straatlawaai (pleintjes en terrasjes of rookplaats
cafés)

en verder blijven hondenpoep, te snel rijden, sluiks-
tort … voor kopzorgen zorgen.
Zowel ergernissen dus die met de structurele orga-
nisatie van de samenleving en met infrastructuur
te maken hebben als met mentaliteit van de inwo-
ners. Vaak gaat het ook om een combinatie van bei-
den. Bon, waar beginnen we. Misschien best met
onszelf? En samen?

Ann & Nico

Geluk is besmettelijk
Edito

www.stuurgroepsintandries.be

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van
de Stuurgroep Sint-Andries met bijdragen
van de wijkbewoners. Met deze gazet wil de
redactie de Sint-Andriezenaren op de hoogte
houden van wat er zoal in de wijk reilt en
zeilt. De Gazet wordt financieel gesteund
door de middenstand en met de steun van
het District Antwerpen.
Redactie en medewerkers: Philippe Jadoul,
Walter Van den Bulck, Ann Mares, Paul Struyf,
Nico Volckeryck, Pierre Van den Berghe, Leo
De Ley. Foto’s: John Moussiaux, Paul Struyf,
Leo De Ley, Amuz, Philippe Jadoul.
Lay-out: Peter Cuypers,  www.Anthologie.be

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in het coStA op:
30 oktober, 27 november en 29 januari om 
20 u. In december is er geen Stuurgroep en
Straatantenne. De Stuurgroep wordt om 19 u
voorafgegaan door de vergadering van
Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

Shoppingcentra
Heel wat bewoners rond de voormalige gronden
van de Prekerskazerne, die een wagen bezitten,

ondervinden sindsdien nog steeds de
gevolgen van deze beslissing, omdat
parkeren in de stad niet echt evident
is. Het gevolg van deze maatregel is
dat de omliggende straten overbe-
last zijn door buurtparkeerders en er
steeds minder en minder parkeer-
plaatsen voorhanden zijn voor gele-
genheidsparkeerders die naar de
stad  komen om inkopen te doen. Dit
tot grote ergernis van zelfstandigen-
organisatie Unizo die vreest dat het
gemotoriseerd koopjesvolk voor gro-
tere inkopen zal blijven uitwijken
naar shoppingcentra buiten de stad.

Denkfouten
Anderzijds is de wijk altijd soepel ge-
noeg geweest om denkfouten van de
lokale overheid te ondervangen. Zo
konden de verschillende buurtgroe-
pen zich wel vinden in het voorstel
van Woonhaven om samen met het

jeugdcentrum Habbekrats de vrijgekomen openba-
re ruimte zinvol in te vullen. Maar zie, een jaar later
is er nog niets van in huis gekomen en blijft de voor-
malige parking een schandalige etterbuil in de wijk.
Heel wat mensen storen er zich bovendien aan dat
in een stad waar zo weinig openbare ruimte aan-
wezig is, deze unieke kans niet wordt benut. Ook de
Groendienst van de stad begrijpt er niets van en
nam zonder overleg met de buurtbewoners al het
het groen weg van de bunker aan de zijde van de
Prekersstraat, zodat het gedrocht weer zichtbaar is

geworden, wat het  totaalbeeld nog desolater heeft
gemaakt.

Lange baan
Zowel bij Woonhaven als bij het District Antwerpen
geeft men toe dat het tijd wordt om het dossier
eindelijk aan te pakken. De machtswissel na de ver-
kiezingen in de verschillende besturen en coalities
heeft immers een en ander op de lange baan ge-
schoven. Districtsschepen voor onder meer Groen-
domein en Stedelijk Wijkoverleg, Tom Van den Bor-
ne (Groen), nodigde het jeugdcentrum Habbekrats
nu uit voor een overlegvergadering om samen na te
denken hoe de vrijgekomen ruimte kan worden in-
gevuld in symbiose met jong en oud. Woonhaven
laat weten ieder initiatief te zullen ondersteunen
dat ertoe kan bijdragen de vrijgemaakte openbare
ruimte naar ieders tevredenheid in te vullen. 

Geld en twijfel
De intenties zijn er dus, maar het is nog afwachten
wat er uit de bus komt, want er zal nog een hartig
woordje worden uitgewisseld tussen de verschil-
lende betrokkenen over wie wat moet betalen. Ho-
pelijk komt men er deze keer wat sneller uit dan bij
het dispuut rond het Muntplein en het Pagadder-
plein, toen het conflict over geld en twijfel tussen
lokale overheden en eigenaars tot onverantwoorde
vertragingen heeft geleid die de leefkwaliteit in de
wijk telkens veel te lang onnodig hebben gehypo-
thekeerd.

(ldl)

Overleg afgesloten buurtparking weer opgestart

Nadat de buurtparking op de terreinen van
Woonhaven aan de Prekersstraat in sep-
tember 2012  werd afgesloten, ontstond er
een nutteloze en ongezellige betonnen
woestenij in de omgeving. 

“Lacht nor mij en ik lach
terug nor a. Paradijs oep
aarde: besefte na niever-
anst ni beter, zedde gij me
mij? De wereld gon gene-
zen: alle kindjes blij!
Lacht nor mij en ik lach
terug nor A, paradijs oep
aarde: besefte na allemol
te samen oep de eerste rij,
nen betere wereld begint
echt be A.”



1. Theodoor Van Rijswijckplaats
Gedenksteen Constantijn Huygens. Constantijn
Huygens schreef de komedie ‘Trijntje Cornelis’ in
1653, toen hij 55 jaar oud was.  Het is het verhaal van
een Zaandamse schippersvrouw die tijdens een
wandeling door het Sint-Andrieskwartier in de Le-
pelstraat terecht komt bij de hoer Môij.  Die doet
alsof ze verre familie is van Trijntje en lokt haar mee
naar binnen.  Samen met de hoerenloper Francesco
voert ze Trijn dronken en berooft ze haar van haar
kleren en sieraden.  Ze hullen Trijn in een versleten
pagekostuum en Francesco moet haar vijf straten
verder in de richting van het centrum op een mest-
hoop gooien…
Op 13 oktober 1996 werd deze gedenksteen, die het
comité ‘Sint-Andrieskwartier herleeft’ aan de stad
Antwerpen schonk, onthuld n.a.v. de 400ste verjaar-
dag van de geboorte van Huygens.  Dat gebeurde
op de Theodoor Van Rijswijckplaats aan de kant van
de IJzerenwaag, waar volgens de neerlandicus dr.
Hermkens de mesthoop moet gesitueerd worden.
Op die dag werd daar ook de monoloog uit het to-
neelstuk gespeeld door actrice Annemie Joris.

2. Glasraam Trijntje Cornelis
Sint-Andriesplaats 23 (maandag gesloten). Op 20
september 2008 werd het glasraam ‘Trijntje Corne-
lis ontwaakt op de mesthoop’ door dr. Hermkens
geplaatst in coStA Central, het verbindingshuis tu-
sen de wijkbibliotheek en het coStA. Het is het werk
van de kunstenares Sybille Gielen.

3. Standbeeld van 
Theodoor Van Rijswijck
Theodoor Van Rijswijckplaats. Leonard De Cuyper
maakte dit beeld als herinnering aan de volksdich-
ter Theodoor Van Rijswijck, de oom van burgemees-
ter Jan Van Rijswijck. De pomp die in het midden
van de Boeksteeg, de huidige Nationalestraat,
stond, werd in 1847 met opzet omver gereden.  Bo-

venop de pomp stond het beeld van de H. Andreas
met zijn kruis.  Na de aanrijding viel dit beeld door
het venster van de heer Vangenechten.  Jeneversto-
ker Meeuws was blij, omdat de pomp heel dikwijls
in de weg stond voor de karren en de wagens van
zijn bedrijf.  In de krant ‘Courrier d'Anvers’ verscheen
een artikel waarin de nutteloosheid van het herstel-
len van de pomp beschreven werd.
Vermoedelijk zat Meeuws daar wel voor iets tussen.
Omdat het hier om een wijkpomp ging die de
straatbewoners van drinkwater moest voorzien, be-
loofde de stad de pomp te herstellen en ze tegen de
straatgevel te plaatsen om zo in het midden van de
Boeksteeg plaats te winnen.  De pomp is echter
nooit hersteld.  Van Rijswijck klaagde dit aan in een
hekelgedicht, omdat de inwoners van de Boeksteeg
nu naar een afgelegen straat moesten om water te
halen.  De ‘koffiewijven’ die graag hun ‘halfelfje’
dronken, waren hier niet blij mee.

4. Medaillon woonhuis 
Hendrik Conscience
Pompstraat 30. Vader Conscience kocht in 1811 een
woning in de Pompstraat voor de som van
2 620 frank.  Hier werd een jaar later, op 3 december
1812 om 7.30 uur, Hendrik geboren als derde kind
van het gezin.  Hij werd gedoopt in de Sint-Andries-
kerk.
De jongen had een zwakke gezondheid.  Het groot-
ste deel van zijn tijd bracht hij zittend door op een
hoge stoel met als enig gezelschap een tamme raaf.
In 1815 verhuisde het gezin naar de hoek Burcht-
gracht- Mattenstraat waar vader Pierre een tweede
huis kocht.  De woning in de Pompstraat werd ver-
huurd voor 200 frank per jaar.

5. Geboortehuis Lode Zielens
Pompstraat 17. Lode Zielens werd op 13 juni 1901 ge-
boren in de Pompstraat 15 (nu 17).  Tot 1911 heeft hij
hier gewoond.  Veel van de toestanden in het toen-
malige Sint-Andrieskwartier, zoals dronkenschap en
werkloosheid, beschrijft hij in zijn latere boeken.
Zijn beroemdste werk is ‘Moeder waarom leven
wij?’ waarin Antoinetta voorkomt die door Pol Van
Esbroeck als ‘moeder Netje’ gebeeldhouwd werd.
Het beeld staat in de groene zone van de Sint-An-
drieskerk aan de kant van de Sint-Andriesstraat.

6. Gedenksteen John Wilms
Hoek Prekersstraat en Kloosterstraat. John Wilms
werd in 1893 geboren in de Lange Vlierstraat in een
periode waarin nog heel wat te doen was om het
lot van de arbeiders te verbeteren.  Tussen de volks-
mensen van de toenmalige 4de wijk is hij opge-
groeid en is hij gehuwd.  Hij werd schepen voor
Schone Kunsten en schreef het boek ‘De Parochie

van Miserie’ dat door Jan Christiaens als toneelstuk
in de KNS bewerkt werd in een regie van Walter Til-
lemans en in een decor van Wannes Van de Velde.

7. VTB-gedenkplaat 
Karel Van den Oever
Steenhouwersvest 18. Dichter Karel Van den Oever
werd geboren in 1879 in het huis dat in de 16de
eeuw ‘De Gulden Bock’ heette.  Heel zijn leven ver-
bleef hij in het Sint-Andrieskwartier.  Hij was erg ge-
hecht aan Antwerpen en schreef er twee boeken
over: ‘De Geuzenstad’ en ‘Lof van Antwerpen’.  Zijn
mooiste gedicht is ‘Dinska Bronska’.  Het was de
naam van een Pools meisje dat in het landverhui-
zershotel ‘Lapland’ logeerde, wachtend op het schip
dat haar naar Canada zou brengen.

8. Woning Constance Teichmann
Oever 4. Een gedenkplaat aan de gevel van het
pand ‘In den Rooien Brak’ herinnert aan Constance
Teichmann die in onze wijk ‘De Engel van Antwer-
pen’ werd genoemd.  Zij werd geboren in 1824 als de
derde dochter van de toenmalige provinciegouver-
neur Theodoor Teichmann, tevens een begaafd vio-
list.  Haar muzikale aanleg erfde ze van haar vader.
Peter Benoit deed een beroep op haar voor de op-
richting van de muziekschool in Antwerpen.  Met de
opbrengst van haar concerten, heeft ze het nodige
geld bijeen gekregen voor de oprichting van het
kinderziekenhuis ‘Louise-Marie’ aan de Sint-Joris-
vest.  Groot was haar verdienste tijdens de pestepi-
demieën in de jaren 1849 tot 1866.
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De school en de buurtbewoners waren al jaren vra-
gende partij om dringend een constructieve oplos-
sing te vinden voor de verwaarloosde blinde muur
die grenst aan het speelplein van de school. Nadat
een gebouw naast de speelplaats eind vorige eeuw
werd afgebroken bleef er een kale muur over, die
niet goed bewerkt was en niet door de eigenaar
werd onderhouden. Zo ontstond er op deze plek
een gevaarlijke situatie. Regelmatig vielen er im-
mers brokstukken van de muur naar beneden, zo-
dat een permanente oplossing echt wel noodzake-
lijk werd.

Dispuut
Het was echter lang wachten tot het dispuut tus-
sen de Stad Antwerpen, die het gebouw liet afbre-
ken, en Woonhaven, die eigenaar is van de blinde
muur, werd bijgelegd over wie moest opdraaien
voor de kosten. Uiteindelijk verloor de lokale over-
heid het pleit en mocht het District dan uiteindelijk

een project opstarten. Daar besloot men, in de
geest van de traditie in de wijk om grote lege mu-
ren met gestuurde overzichtstekeningen te bekle-
den, dit ook op deze plaats toe te passen. 

Imposant
In opdracht van de Stad kleedde graffitikunstenaar
Bart Smeets het Pagadderplein aan met een nieuw
huizengroot kunstwerk. Daarin staat Sint-Andries
duidelijk centraal. Inspiratie haalde de kunstenaar
uit gesprekken met buurtbewoners en uit een
rondleiding door de wijk. Prominent in de tekening
staat MC Scale, bekend van de Sint-Andries MC’s.
Als een marionet (knipoog naar de Poesje) draait hij
denkbeeldige plaatjes met het basketplein. Verder
is Slongs Dievanongs ge-restyled als Maagd Maria.
Ook de Sint-Andriestoren en de pannendaken staan
symbool voor de wijk.

AM & (ldl)

Nieuwe muurschildering op Pagadderpleintje
Op zondag 25 augustus
2013 mocht districtssche-
pen voor cultuur, senioren
en sociale zaken, Lieve
Stallaert (Groen), aan het
Pagadderplein, gelegen
naast de basisschool
Musica, een nieuwe
graffitischildering officieel
inhuldigen.

Interessante plekjes in Sint-Andries
Dagje vrij en mooi herfst-
weer?  Bezoek dan interes-
sante plekjes in Sint-
Andries en lees ter plaatse
de historische info.
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Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Gans de wegbreedte is er voor de voetgangers en overal mo-
gen kinderen spelen, maar het is niet de bedoeling dat autobe-
stuurders opzettelijk worden belemmerd. 
Bestuurders van voertuigen mogen de voetgangers niet hinde-
ren of in gevaar brengen en moeten hun rijgedrag aanpassen
aan de voetgangers, zeker als het om kinderen gaat. Parkeren
mag enkel daar waar het nadrukkelijk is aangegeven door
wegmarkeringen of een verkeersbord.
De snelheid is er beperkt tot 20 km/u. Zelfs zonder snelheids-
meter is vast te stellen dat niet iedereen zich hieraan houdt. In
de Lange Riddersstraat startte een bewoner daarom met een
affiche-actie om het doorgaand autoverkeer eraan te herinne-
ren dat 20 km/u. de maximumsnelheid is.

Woonerf =  20 km/u! En voetgangers baas!
In Sint-Andries zijn vele straten
ingericht als woonerven. Maar
wat wil dat nu precies zeggen?
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De overheid voorziet allerlei maatregelen om
de deelname aan sport en cultuur te bevorde-
ren, alleen moet je daar als begunstigde vaak
zelf naar op zoek gaan. Omdat dergelijke maat-
regelen jammer genoeg  nog niet bij iedereen
bekend zijn en er vaak drempels bestaan om
meer informatie te vragen, zetten we hier al-
vast de modaliteiten rond de A-kaart met OM-
NIO-statuut uiteen.
Met de A-kaart krijg je allerlei voordelen bij het
bezoek aan het zwembad, een museum, het
Ecohuis, een cultuurcentrum of in de biblio-
theek. Daarenboven kan je bij elk bezoek pun-
ten sparen, waarmee je bijkomende voordelen
kan krijgen. 
Als je recht hebt op een OMNIO-statuut, zijn er
nog meer voordelen met de A-kaart.

Hoe weet je of je recht hebt 
op een OMNIO-statuut?

Bekijk je kleefbriefje van de mutualiteit. Onder-
aan staan twee keer 3 cijfers, met een schuine
streep ertussen. Als het derde cijfer een 1 is, kan
je met een kleefbriefje en je identiteitskaart
een OMNIO-statuut laten toevoegen aan je A-
kaart. De A-kaart kost je dan 2 euro, maar dat is
snel terugverdiend. Onder 18 jaar is ze gratis. Je
krijgt er onder andere een gratis zwembeurt
voor, een gratis jaarabonnement in de biblio-
theek en ook een kleine verrassing in de stads-
winkel. Op www.antwerpen.be kan je een over-
zicht vinden van de plaatsen waar een A-kaart
en OMNIO-statuut te krijgen zijn.

A-kaart en OMNIO-statuut

De jaarlijkse cultuurmarkt krijgt op de Sint-An-
driesplaats altijd een extra vakantietoets. Alleen
al de naam, Camping coStA, maakt het hier al-
tijd net dat gezelliger. Dit jaar zat het weer ook
super mee, al hadden de plensbuien van vorig
jaar misschien iets beter bij het thema gepast.
Midden op de Sint-Andriesplaats was immers
een reuzen potvis ‘aangespoeld’. Meer dan 16
meter lang en bijna 2 ton, dwars op het basket-
pleintje. Dat is veel ‘vis’ voor zo’n pleintje. Het
ging natuurlijk om een replica van hout, alumi-
nium en polyester. Verantwoordelijk voor dit
(nep)gevaarte is het Antwerpse kunstenaarscol-
lectief Captain Boomer. Een paar jaar eerder
hadden ze Linkeroever al op stelten gezet, door
de potvis te laten aanspoelen op ‘de Plage.’
Op de Sint-Andriesplaats was echter ook nog
plaats voor theater, poëzie en muziek, met voor-
proefjes van wat het nieuwe seizoen allemaal
brengt.
Alles stond deze keer ook – What did you ex-
pect? – in het teken van de Red Star Line. Het
vinden van het Red Starvalies maakte je een tic-
ket voor het Museum rijker. En in de stijl van de
jaren van weleer kon je nostalgische foto’s laten
maken. De potvis zelf stond symbool voor de
reuzenschepen die meer dan 2 miljoen reizigers
vervoerden en net als de potvis lange afstanden
kunnen overbruggen.

Camping
coStA: een terugblik In het Fietspadenrapport van Het Nieuwsblad

en Radio 2 zien we voor Sint-Andries zowel
groene als rode cijfers. Goed scoren de kaaien,
omdat het daar relatief veilig fietsen is door de
aanwezigheid van een fietspad. Het is wel op-
letten aan de op- en afritten, want de automo-
bilisten anticiperen zelden op (brom)fietsers.
Verder kleuren Steenhouwersvest en Nationa-
lestraat, zoals verwacht, erg rood. De Nationale-
straat werd hier al vaker aangehaald als te ver-
mijden voor fietsers, maar het is niet de slecht-
ste fietsstraat van Antwerpen. Die eer krijgt het
Astridplein. Het is inderdaad niet alleen in deze
wijk erg gesteld met de fietsstaat van de weg.
Als wordt uitgezoomd naar heel Antwerpen-
stad, dan valt bijzonder veel rood op. En dat ter-
wijl ze dit jaar volgens een internationale index
op de vijfde plaats van meest fietsvriendelijke
steden is beland en vorig jaar ook de prijs van
beste fietsstad van Vlaanderen kreeg. De Fiet-
sersbond zag de laatste jaren zeker inspannin-
gen, onder meer door de aanleg van meer en
betere fietspaden en het Vélo-project, maar “er
is nog een lange weg af te leggen op het gebied
van verkeersveiligheid.”

Fietsen in de stad

Op vraag van de handelaars op de Handschoen-
markt werd het Antwerps Icon van ontwerpster
Marina Yee verhuisd naar de Nationalestraat. 
De containers voor de kathedraal werden er als

bijzonder storend ervaren. Zodoende staan er
nu in de Nationalestraat twee van deze ge-
drochten die overal in de stad werden geplaatst
om het 150-jarig jubileum van de Koninklijke
Academie in de kijker te zetten. De container
van Walter Van Beirendonck staat op het Theo-
door Van Rijswijckplein en de tweede prijkt nu
op het Neuzenpleintje. 

Bouwkeet
Daar is men niet echt gelukkig met het initia-
tief. “Wij hebben hier twee jaar lang op een
bouwkeet geleefd en nu het plein opnieuwe

werd opengesteld, zet men er weer containers,”
zegt een wat boze horecauitbaatster.  “Neen,
sympathiek kunnen we dit niet vinden. Wij zijn
uiteraard niet tegen de Academie, maar de ar-
rogantie tegenover het doorsnee publiek waar-
mee dit project wordt uitgevoerd, stoort heel
wat mensen die hier op het plein komen. Van
creatieve geesten die er op de Academie onge-
twijfeld rondlopen, verwacht je deze smake-
loosheid toch niet hé. Wat ons betreft mag men
die containers ook hier zo snel mogelijk wegne-
men. Terug naar de haven waar ze uiteindelijk
thuishoren.” (ldl) 

Niet iedereen even gelukkig met de containers

Ook deze zomer waren er daklozen op het
Munthof. De banken liggen er een beetje inge-
sloten tussen muurtjes en dus ietwat beschut,
wat mogelijk – hopelijk - de nachtrust ten goe-
de komt. De confrontatie met daklozen die
overnachten op zitbanken op openbare plein-
tjes stemt altijd tot nadenken en geeft een on-
gemakkelijk gevoel. Blij dat je niet in zijn/haar
plaats bent. Wat kan ik eventueel doen? Hoe
geraakt iemand zo in de knoei? Want hiervoor
kiest niemand. Vaak wordt in termen van over-
last gedacht, als het over daklozen gaat. Daar-
om toch een kleine anekdote bij wijze van te-
genvoer.
Een van de daklozen die langere tijd op het
Munthof sliep, maakte er een erezaak van om
het plein mee proper te houden. En dat is in de
zomer vaak een onbegonnen klus. ‘Chapeau’ en
alsnog ‘merci!’

Daklozen
Samen met de heraanleg
van de Nationalestraat
werd ook het Neuzenplein
aangepakt. Het pleintje is
nu klaar en is een open
plein geworden met meer
zitbanken en bloemkegels.
Maar, in het midden staat
een leeg voetstuk. Waar is
de Neus? Waar is de Neus
gebleven? Toon Hermans
vroeg het aan Mien, maar
wij gingen bij de stadsdien-
sten te rade. Daar werd ons
gegarandeerd dat het Neu-
zenbeeldje een van de vol-
gende weken wordt terug
geplaatst. Er was een pro-

bleem met de bevestiging,
maar zodra dat is opgelost,
krijgt het plein zijn vaste
bewoner terug. 23 jaar ge-
leden kwam de stenen uit-
drukking van deze Poesje-
nelle-figuur op het plein te-
recht. Het beeld werd ont-
worpen en uitgevoerd door
beeldhouwster Ine Peeter-
mans. In 2008 werd zijn
18de verjaardag nog met
veel luister gevierd. Binnen-
kort staat de Neus er dus
hopelijk weer in volle glorie
en kan hij zelf het nieuwe
naar hem genoemde plein-
tje komen bewonderen.

Waar is de Neus?

Van half mei en de ganse maand juni werd de
Sint-Andriesplaats omgetoverd tot Sportarena.
Verenigingen, scholen en instellingen zorgden
ervoor dat er elke dag wel iets sportiefs te bele-
ven viel. Het vaak natte en kille weer was soms
spelbreker, maar toch werd dit initiatief een
succes. Elke dag kon je een sportief verzetje
meepikken. Meer van datte!

(1)Turnkring De Hoop organiseerde ‘turnen voor
kleuters’ buiten op de Sint-Andriesplaats.

Antwerpen Europese Sporthoofdstad
(2) De Ghanese muzikanten Abankaba en de
knotsgekke en grappige MURGA-dansers met
hun straatorkest repeteerden voor een keertje
buiten op het plein en zorgden voor sfeer en
animatie op de afsluitende BBQ van de turn-
kring.

Het districtsbestuur organiseerde een schitte-
rende avond met inspraak-nieuwe-stijl waar al-
le bewoners de kans kregen om hun bekom-
mernissen te ventileren. Er was een goede ver-
tegenwoordiging present van bewoners uit het
Sint-Andrieskwartier.

VLIEGEND COLLEGE

16 November
in heel de stad



COMEDYWEEKEND
Humor ten voordele van goede doelen
Steven Mahieu, Maniak (try-out).

Vrijdag 15 november 2013
20 uur • 14 euro|16 euro
Lies Lefever, Ralf Jennes e.a.

Zaterdag 16 november 2013
20 uur • 14 euro|16 euro
Nigel Williams (voorstelling in het Engels).

Zondag 17 november 2013
15 uur • 10 euro
Esme Bos stelt voor: Duveljeskermis (try-
out) nieuw programma.

Zaterdag 23 november 2013
20 uur • 12 euro|14 euro
Nieuwe verhalen over de jeugdjaren van
Esmé haar ouders en veel liedjes uit de jaren
’40 en ‘50.

MARE NOSTRUM: FILM
Tous les matins du monde

Zondag 24 november 2013
15 uur • Gratis
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oktober

COSTA’S COOL CAMP (6+)
Maandag 28 tot donderdag 31 oktober
Dagelijks van 10 tot 16 uur • inschrijven via
buurtsport 03 260 80 54
Vier dagen vol sport en cultuur.

november

DE KIKKER DIE NIET 
VAN ZOENEN HIELD (4+)
Zondag 3 november 2013
15 uur • 4 euro|6 euro
Max Verstappen. Poppentheater over de
kikker en de prinses die niet meer tevreden
zijn met hun rol.

VERGETEN GELUK
Hans en Hannelore Primusz (try-out)
Zondag 10 november 2013
15 uur • 8 euro|10 euro, koffie en versnape-
ring inbegrepen.
Een muziekprogramma vol chansons uit de
tijd van toen.

RAPKLAP
Woensdag 13 november 2013
14 uur • Gratis

Programma coStA oktober-november 2013

Cultureel Ontmoetingscentrum 
Sint-Andries (coStA)
Sint-Andriesplaats 24

2000 Antwerpen, 03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Reservaties en openinguren van dinsdag
tot vrijdag van 10 tot 16 uur, donderdag

tot 18 uur

Sluitingsdagen:
Van donderdag 11 juli 

tot en met maandag 12 augustus
Donderdag 15 augustus
Vrijdag 16 augustus

Iedere vrijdag is er in coStA verse soep 
Heerlijk verse soep met brood, met veel liefde gemaakt door 

een coStA-vrijwilliger. Geserveerd vanaf 12 uur. 1 euro per kom – op is op

WELK OOG EN HOEVEEL TRANEN?
Vrijdag 29 november 2013
20 uur • 10 euro|12 euro
Jelle Cleymans – Opvolger voor ‘Naakt doe
ik de afwas’, zijn debuutalbum.

SINTERKLAASFEEST (3+)
Zaterdag 30 november 2013
14 uur • 4 euro per persoon, inschrijven
verplicht.
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Schoytestraat 1
03/283 51 05

info @philscoffee.be

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur

Woensdag 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.30 uur – 16.30 uur

Vrijdag 9.30 uur – 16.30 uur

Voor al uw bankzaken én verzekeringen

Voor advies op maat
Voor een persoonlijke opvolging
Voor net dat beetje méér …

Kantoor NOBEN Jean-Marie
Nationalestraat 66–68
2000 Antwerpen
Tel. 03/231 61 80
Fax. 02/228 51 18

Bij ons bent u aan het juiste adres

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?
Kom er eens over praten bij: 
DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou luistert. Gratis, anoniem,
zonder afspraak, iedereen welkom !
Alle werkdagen van 14 tot 18u, ook op zaterdag, donderdag tot 21u

www.deopendeur.be
deopendeur@skynet.be
3-233.62.73

Pelgrimsstraat 27
2000 Antwerpen
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december

JAN DE SMET IN NAAKTE AAP 
Woensdag 4 december 2013
20 uur • 8 euro|10 euro
Intiem, akoestisch concert met ruimte voor
vragen en verzoeknummers.

SLOTEVENT MARE NOSTRUM
Zaterdag 7 december 2013
20 uur • 6 euro|8 euro
Een reis rond de Mare Nostrum (streek rond
Middellandse Zee) doorheen Spanje,
Marokko, Syrië¨, Griekenland, Italië en
Frankrijk.

MELOMAAN
Vrijdag 13 december 2013
20 uur • 8 euro|10 euro
William Boeva
Comedy-avond met in het voorprogramma
Ralf Jennes (try-out).
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Dansend en zingend volkje
Zullen we samen dansen?

• Elke zondag van 10.30 tot 10.50 uur dansen peuters van 18 maanden tot 
3 jaar met mama en papa

• Van 11.00 tot 12.15 uur dansen kinderen van 4 tot 9 jaar

Begeleiding: Lutje Visterin – Deelname is gratis

Cultureel ontmoetingscentrum Sint Andries - coSTA
Sint Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen – 03 260 80 50 – www.cosintandries.be 

De Sint komt naar
Sint-Andries

30 november 2013

Jeugdcentrum Habbekrats stelt elke
donderdag van 20 tot 22 u. zijn klim-
muren gratis ter beschikking voor
iedereen vanaf 13 jaar. In samenwer-
king met Bergsportvereniging Provin-
cie Antwerpen (BPA) is er de mogelijk-
heid om een klimvaardigheidsbewijs
(1) te halen.

Habbekrats ligt in de Prekersstraat  14. 
Meer informatie kan je bekomen op 
tel. 03 237 27 89.

Kom klimmen
in Habbekrats

BOEM PAUKESLAG
Kinderworkshop slagwerk in AMUZ
De derde zondag van november is Kunstendag voor Kinderen. Musea, theaters, cultuurcentra
en bibliotheken kiezen uit hun aanbod iets wat kinderen lusten en zorgen ervoor dat het
smaakt. In het AMUZ kunnen kinderen van tien tot twaalf jaar zich inschrijven voor een
workshop slagwerk. Pieterjan Vranckx en Jaume-Blai Santonja Espinos kennen de slagen van
de zweep, als het op slagwerk aankomt. Al jaren laten ze trommels, pauken, xylofonen en tri-
angels klinken en knallen tijdens de concerten van deFilharmonie. Tijdens een twee uur du-
rende workshop in het AMUZ laten ze de kinderen het beste van zichzelf geven!

Zondag 17 november 13, 15 uur, Kammenstraat 81.
Voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Geen voorkennis vereist.  
Prijs: 6 euro | Info & reservatie: 03 292 36 80, tickets@amuz.be

‘T STAD MAKEN WE SAMEN. Dat is het motto van het participatieplat-
form Antwerpen aan ’t woord. Ter gelegenheid van hun 10de verjaardag
organiseren ze op zaterdag 16 november het eerste ‘Maak de stad’-Festi-
val. Hoe kan je als burger zelf je straat, wijk of stad maken? Hoe organi-
seer je overleg tussen politiek, experten en burgers? Hoe kom je tot sa-
menwerking met resultaat? Antwerpen bruist van prachtige voorbeel-
den. Meer dan 55 inspirerende en vernieuwende 'stadmakers' worden
overal in de stad aan 't woord gelaten: via excursies, straatacties, lezin-
gen, workshops, debatten … verspreid over gans de stad. 
Inschrijven kan via festival@antwerpenaantwoord.be of 0473865503.
Meer info via www.antwerpenaantwoord.be, www.facebook.com/Ant-
werpenaantwoord, @Aaantwoord (#maakdestad)

Digipunt
St Andries, Korte Riddersstraat 18 (De Oever)

Mailen en Cloud
5 weken, 1 halve dag per week
Bijdrage: 5 euro
Woensdagvoormiddag van 9:30 tot 12:30
van 20 nov t.e.m. 18 dec 2013

Vrije inloop Gratis voor leden
Elke maandag van 10:00 tot 12:00 en van
13:30 tot 16:45. Elke woensdag van 13:30 tot
16:45. Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 en van
13:30 tot 16:45.
Gebruik uw A-Kaart

Charissa-dievanongs-Sint-Andries is niet meer
van het scherm weg te halen. Elke dag zie je
Slongs Dievanongs,  geboren en getogen in de
Rijke Beukelaarstraat, rappend, swingend en
zingend op TV. Tijdens het Missverstandfeestje
speelde ze even een thuismatch.
In november 2010, op de herdenking van Wan-
nes Van de Velde, toonde ze reeds haar talenten
en was zij de rapper van dienst.

DIEVANONGS



heeft men aan de tekentafel niet geopteerd
voor een fietspad? Een probleem van reglemen-
tering, zo blijkt. “Want als we in de Nationale-
straat een fietspad hadden aangelegd, moes-
ten we 50 km per uur toelaten in plaats van een
Zone-30 en dat was zeker geen optie,” zegt
voormalig Districtsvoorzitter, Chris Anseeuw
(sp.a).  “En zelfs als we dat dan toch hadden ge-
daan, zouden er nog minder parkeerplaatsen in
de straat zijn geweest. De voetpaden zouden
smaller geworden zijn en er zouden bijna geen
bomen meer in de straat voorkomen.”

Fietsersbond
Even was er sprake van te opteren voor een au-
tovrije straat, maar ook hier stak de reglemen-

tering een stokje voor, omdat er in een fiets-
straat geen openbaar vervoer mag rijden. Ook
de Fietsersbond , die een koele minnaar is van
fietsstraten, zal de Nationalestraat nooit voor-
stellen als fietsstraat, omdat er openbaar ver-
voer doorrijdt, de straat te lang is en er te veel
zijstraten zijn. De politici mogen dus zoveel ru-
zie maken als ze willen, ingrijpende structurele
oplossingen zijn er gewoon niet.

Kleine ingrepen
Wel komt de Nationalestraat volgens Districts-
schepen Paul Cordy (N-VA) in aanmerking voor
kleine ingrepen zoals het opvullen van de tram-
perrons onderaan. “Probleem hier is immers dat
de perrons een T-profiel hebben en daardoor
een stukje boven de weg hangen,” zegt Cordy.
“Wie te dicht bij de perrons rijdt, loopt daarom
het risico dat zijn pedaal de onderkant van het
overhangende stuk perron raakt, waardoor hij
of zij ten val komt. Hier kunnen we wellicht in
samenspraak met De Lijn nog een en ander bij-
sturen.”

Fietssymbolen
Een ander voorstel is om op regelmatige af-
stand witte fietssymbolen aan te brengen op
het wegdek tussen de sporen, zodat fietsers
weten dat ze midden op het spoor mogen rij-
den en zich niet moeten laten opjagen door het
indringend belgerinkel van het tramverkeer dat
zich trouwens aan de afgesproken maximum-
snelheid van 30 kilometer per uur moet hou-
den.

Waarschuwingsborden
Verder ligt er een voorstel op tafel om waar-
schuwingsborden aan te brengen die fietsers
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Een huis van een cliché, maar het klopt echt: lachen is ge-
zond als cardiovasculaire oefening voor jezelf, maar ook
gezond voor anderen. coStA heeft namelijk een aantal ko-
mieken op het programma staan, die het ook voor het
goede doel gaan doen. ‘(H)ART voor iedereen vzw is een
organisatie die zich inzet om de armoede in België te hel-
pen bestrijden. Steven Mahieu bijt de spits af op vrijdag 15
november (20 u.) Op zaterdag 16 november (20 u) grappen
Lies Lefever, Ralf Jennes, Bas Birker, Jan Linssen en Soe nSu-
ki samen de avond in en op zondagnamiddag 17 november
(15 u.) sluit niet-te-missen Nigel Williams het weekend in
stijl af. Zie programma coStA.

Lachen is gezond

Het was even schrikken van de nieuwe etalages van De Arrangerie in de Muntstraat. Van
vintage meubelen naar vrouwenbusiness omgeschakeld? Het autoverkeer ging ook plots
een stuk trager door de straat. Maar het bleven lege vitrines. Wat was er aan de hand? Het
ging natuurlijk om fictie. Muntstraat 13 werd gebruikt als filmdecor. Op het einde van de dag
was er dan ook niets meer te merken van de transformatie in roosrode walletjesstraat. Sint-
Andries figureerde al vaker als decor voor filmsets. Tom Barman filmde voor ‘Anyway the
Wind blows’ op het – toen nog – graffiti-Muntplein en ook Jan Verheyen draaide voor ‘Zot-
van-A’ beelden in de Musicaschool.

Carbardouchkes in de Muntstraat?

Fietsen in de Nationalestraat

Maar niemand kan ontkennen dat de straat er
best mooi bij ligt. De voetpaden zijn breder dan
voorheen, wat het kuieren en winkelen aange-
naam maakt. Bovendien werd er meer groen
aangeplant en als straks de pleintjes nog voor-
zien worden van nieuwe bomen is de Mode-
boulevard van Antwerpen weer prima intact.

Regenwater
Maar het allerbelangrijkste is dat de overvloedi-
ge herfstregen van de jongste weken deze keer
niet langer geleid heeft tot plaatselijke overstro-
mingen, waardoor er in het verleden gevaarlijke
verzakkingen ontstonden, zodat de straat regel-
matig moest worden afgesloten. Ook de gebrui-
kers van het openbaar vervoer worden aan de
tram- en bushaltes niet meer natgeplenst door
het autoverkeer, omdat door de vernieuwing
van de oude riolering in de ondergrond het re-
genwater voortaan vlot wegstroomt. Fietsers
kunnen nu door de straat rijden zonder gevaar-
lijke putten te moeten ontwijken, zodat het ook
voor hen aangenamer is geworden door de
straat te rijden. Helaas leidde de heraanleg niet
tot meer veiligheid voor tweewielers. Zij moeten
blijven slalommen tussen het drukke verkeer en
onderwijl zorgen dat ze niet verongelukken om-
wille van de tramsporen. Velen verkiezen uitein-
delijk dan maar het voetpad, wat dan weer con-
flicten veroorzaakt met voetgangers die de
straat frequenteren.

Rel
Binnen de lokale politiek is er nu ondertussen
een fikse rel ontstaan over de heraanleg van de
straat, waarbij de nieuwe meerderheid de oude
verwijt verkeerde beslissingen te hebben geno-
men bij de planning van de werken. Waarom

Er heerst al bij al grote
tevredenheid in de wijk over
de vernieuwde Nationale-
straat. Ook de handelaars die
niet waren opgezet met de
duur van de werken, zijn
uiteindelijk unaniem enthou-
siast, al klagen sommigen
onder hen nog wat door over
het drastisch terugschroeven
van parkeerplaatsen in de
straat.

verwittigen dat ze in de Nationalestraat extra
voorzichtig moeten zijn. Dat is dan vooral be-
doeld voor fietsers die de stad niet zo goed
kennen. Want zoals een buurtbewoonster op-
merkt: “Ik ben ook voor een autovrije binnen-
stad, maar eigenlijk merk ik nu dat het hier
veiliger fietsen is sinds de auto opnieuw is
toegelaten. Daarvoor reden trams vaak te
snel door de straat. Met fietsers hielden ze
geen rekening. Nu houden het auto- en het
tramverkeer elkaar tenminste in bedwang.
Bovendien fiets ik zelden of  nooit door de
Nationalestraat. Ik fiets altijd het blokje om.
Wie de wijk kent, beschikt over meer dan vol-
doende alternatieven om veilig door Sint-An-
dries te fietsen.”

Voetpaden
Maar wie dan toch om een of andere reden met
de fiets naar het voetpad in de Nationalestraat
wenst uit te wijken stapt best af om conflicten
met voetgangers te vermijden. “Want als ieder-
een zich aan de regels houdt,” zegt Districts-
raadslid Paula De Brie (sp.a), “zie ik het pro-
bleem echt niet, hoor. Het gaat hier in die zin
meer over een samenlevingsprobleem, dan
over een fundamentele fout in het ontwerp.
Want iedereen moet toch toegeven dat de Na-
tionalstraat in al haar eer is hersteld en de Sint-
Andrieswijk dus terecht fier mag zijn dat haar
Modeboulevard weer voor Jan en Alleman be-
reikbaar is. Dit is dus geen politiek gekrakeel
meer waard.” (ldl)

gevaarlijk en complex


