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VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van
woensdag 27 april 2011
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 25 mei 2011, 20 u.

Aanwezig : Lea Alvarez, James Bastiaense, Wim Claeskens, Relinde de Bouck, Raf
Luyten, Willy Martinet, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs, Carl Van de
Genachte, Lucien Van De Vyvere, Maria Van Kerkhove, Ilse Van Mol, Jan Vanherck,
Nico Volckeryck, Marc Wiese, Ymke Hoeyberghs, Didier Boschmans, Roland
Maenhout, Walter Van den Bulck.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met 2 kleine
opmerkingen:
o Ilse wenst te benadrukken dat haar achternaam Van Mol is en niet
Beckers, zoals verkeerdelijk in het verslag staat.
o Wandeling door de wijk van SPA is op 30 april ipv 23 april.
2. Verslag straat antennes
a. Verslag straatantennes maart
Fietsen in de pompstraat zijn gelabeld;
Heraanleg straten rond de jeugdherberg + Sleutelstraat worden in mei
heraangelegd;
De container in de Franckenstraat is nog blijven staan;
In de Augustijnenstraat is er een bewoner die afval en blikjes naar beneden
gooit;
In de Aalmoezenierstraat 24 is er weldegelijk een garage met een lift in een
privéwoning ter hoogte van een parkeervak.
b. Straatantennes april
- De afgelopen weken waren er meer overvallen in onze wijk. 3 tot 4
gevallen op korte tijd;
- Munthof: het afgelopen Paasweekeinde was dramatisch; 7 grote vuilzakken
zijn gevuld. Groepjes personen laten alles rondslingeren.
- In de Sint-Antoniusstraat heeft er gedurende enkele dagen een sluikstort
gestaan.
- De Kammenstraat ligt vol afval (blikjes, flessen, plastic,…) door de
afwezigheid van vuilbakken. Nu zijn er amper 2 over de volledige lengte.

- In de Sint-Andriesstraat is er voor het nummer 7 een lichte verhoging, en
voor het nummer 5 een inzakking in het wegdek.
- Oever: ter hoogte van de apotheker, blijven auto’s wildparkeren. GAPA
wordt gecontacteerd.
- Vrijdagmarkt: kettingen tussen paaltjes ontbreken net aan museum, hoek
Heilige Geeststraat.
- Delhaize: de charterfirma die levert blijft op de hoek met de
Augustijnenstraat parkeren, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.
- Opnieuw worden er meer bedelaars opgemerkt in Sint-Andrieswijk.
- Tijdens het mooie weer van de afgelopen maand maart hebben er daklozen
geslapen rond en meerbepaald achter het standbeeld van Theodoor van
Rijswijck.
- Stelling met reclamedoek, hoek NationalestraatXSint-Andriesstraat blijft
wel erg lang staan, zonder enige activiteit op de werfzone.
3. GAPA: fietsstalling
Het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) stelt haar
fietsbeleid voor; het heeft 3 luiken:
1) fietsparkeerplaatsen openbaar domein:
het verwerken van beugelaanvragen en het geven van advies tot plaatsing of
niet
2) het publieke fietsen project “Avelo”:
Binnen de singel worden 80 fietsstations voorzien met een duizendtal
fietsen. De fietsen zijn beschikbaar voor geregistreerde klanten (vb jaar
abonnement : 35 euro); de eerste 30 minuten van elke rit zijn in het
abonnement inbegrepen; het project is vanaf 9 juni operationeel.
Meer info: http://www.velo-antwerpen.be/ en Velo klantendienst Centraal
Station, Antwerpen
3) fiets buurtstallingen;
GAPA huurt staanplaatsen op de privémarkt (vb garageplaats in
Zwijgerstraat) en voor 5 euro per maand kan men daar dan een
fietsparkeerplaats huren met een maximum van 15 euro per gezin (ook als
er meer dan 3 fietsen per gezin worden gestald). Er is zeer veel vraag,
helaas is het moeilijk om aanbod te vinden. In het totaal zijn er 63
fietsplaatsen verspreid over 4 locaties. Voorstellen zijn steeds welkom.
Meer info: www.parkereninantwerpen.be
In de Kloosterstraat werden overkoepelde fietsparkeerplaatsen geplaatst met
steun van de handelaars. GAPA meldt dat dit soort stalling veel kost en dat

sommige inwoners de “zichtvervuiling” aanklagen. “Fietskluizen” zijn wel in
onderzoek.
Is het mogelijk om per straat een parkeerplaats om te bouwen tot fietsstalling?
GAPA zegt dat dit een beleidskeuze en dat dit nu geen standaard is. Het is
tevens niet zinnig in elke straat, daarom is het “op aanvraag”. Aanvragen kan
men indienen bij het district, de buurttoezichter of rechtstreeks bij GAPA.
4. Voorstelling nieuwe straathoekwerker(s)
Didier Boschmans stelt zich voor. Hij is onze nieuwe straathoekwerker sinds 1
april en je kan hem bereiken op 0479 99 39 16.
Ymke Hoeyberghs, straathoekwerkster voor Antwerpen Noord was ook aanwezig
op de vergadering.
Een straathoekwerker staat voor een laagdrempelige aanpak; een
vertrouwensrelatie wordt opgebouwd met de buurtbewoners (oud/jong/arm/…)
die tussen de mazen van het net vallen; de werker verzorgt een brugfunctie
zodat de bewoners terug in de maatschappij worden opgenomen op het tempo
van de mensen.
De stuurgroep heet hen van harte welkom en wenst hen veel succes.
5. Kabinet Verbist op bezoek
Verdaagt tot een volgende vergadering (Nico neemt contact op)
6. Extra verkeersdruk na heraanleg Suikerrui
Een groot aandeel van het verkeer door de Suikerrui is bestemd voor de
centrale parkeergarages. Hoe gaat deze stroom verlopen in de toekomst? Het
wijkcirculatieplan wordt daardoor nog belangrijker. Wat is de status van dit
plan?
De bewoners van o a de Muntstraat en Augustijnenstraat zullen actie voeren
na de Lentepoets nu zaterdag. Vanuit de stuurgroep wordt geopperd te zorgen
voor een goed alternatief (maw probleem niet doorschuiven naar een andere
straat) De stuurgroep nodigt Schepen Ludo Van Campenhout en
Districtsvoorzitster Chris Anseeuw uit op één van de volgende vergaderingen.
( Nico neemt contact op )
7. Heraanleg straten rond Bogaardeplein en Sleutelstraat
De straten in de buurt van de jeugdherberg worden aangelegd in 4 fases
o
o
o
o

Vanaf mei: Sleutelstraat
Vanaf september: Sint-Antoniusstraat
Begin oktober: Happaert - en Bogaardestraat
Het Bogaardeplein sluit de werken af.

Elke fase duurt ongeveer 3 maanden.
Gebruikers die een parkeergarage hebben in een van deze straten, wensen de
toegang tot hun garage te behouden tijdens de werken. De bewoners krijgen
tijdelijk een bewonerskaart.
8. Opening jeugdherberg
De herberg opent op 7 mei; er is geen toegang zonder invitatie. Uitnodigingen
werden tijdens de vergadering uitgedeeld en alle omwonenden van de site
ontvangen er één in hun brievenbus.
9. Startmoment Belgerinkel naar de winkel
Op het Munthof vindt het startmoment van deze actie plaats met gratis
picknick. Het juiste uur wordt later meegedeeld.
10. Evaluatie paasfeest
Het jaarlijkse paasfeest vond plaats met meerdere partners. Het was een leuk
feest met veel aanwezigen.
o Volgend jaar dient men ook activiteiten voor de oudere jongeren aan te
bieden. Ze dienen betrokken te worden en men dient het project mee door
hen te laten dragen.
o Goede afspraken maken en aan iedereen meedelen.
o Aandachtspunt: na einde activiteit plein opruimen.
11. Buurtmaaltijd 14 mei
De kaartverkoop is gestart. De Consul van Marokko zal aanwezig zijn.
Maaltijd + Film = 6 euro
Film: 2 euro
12. Varia
o RUP: de RUP kaarten werden opgevraagd; de brief is nog te schrijven.
o Gazet van Sint-Andries:thema “Groen”, artikels zijn welkom.
De vergadering eindigde netjes op tijd.

Volgende vergadering: woensdag 25 mei.
Verslag opgesteld door Marc Wiese

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van woensdag 25 mei 2011 in CoStA
19 u. Straatantennes
20 u. Stuurgroep
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Goedkeuring verslag
Verslag Straatantennes
Openbaar onderzoek RUP-binnenstad duurt 60 dagen
Openbaar maken wijkcirculatieplan
Heraanleg straten rond jeugdherberg
Toelichting Sint-Andriesrun door Sportief Sint-Andries
Voorstelling campagne Art deco-wooncomplex door Onze Tuin
Evaluatie Buurtmaaltijd
Opvolging fietsenstallingen: o a project VELO
Gazet van Sint-Andries
Varia

