vzw

VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van
woensdag 30 maart 2011
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 27 april 2011, 20 u.

Aanwezig: Marcel Cole, Relinde de Bouck, Daniëlle Leysen, Willy Martinet, Wim
Claeskens, Anne Poppe, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs, Carl Van de
Genachte, Maria Van Kerkhove, Jan Vanherck, René Timmermans, Nico Volckeryck,
Marc Wiese, Koen Wynants, Lode Laureys, Ronny De Block, Roland Maenhout, Walter
Van den Bulck.
De vergadering vangt aan om 20u15.
1.Goedkeuring verslag vorige vergadering.
De voorzitter wenst nog even uitdrukkelijk Ilse Beckers en Ann Mares te bedanken
voor het maken van de verslagen in het verleden. Met ingang van vorige vergadering
werd René Timmermans aangeduid als secretaris en worden de verslagen door René
gemaakt.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Verslag straatantennes

Opvolging:
- Oever: Gele strepen komen er niet. GAPA vindt dat het niet nodig is.
- Nationalestraat aan bushokjes: Strenge controle én afspraken met leveranciers
- Nationalestraat: geen laden en lossen meer op zebrapaden.
- Verstopte rioolputtekes: zelf doorgeven aan Riant.
- Muntplein en-overlast graafmachine: goede interventie politie.
- Bogaerdestraat-wildparkeren: politie doet opvolging.
- De paaltjes aan de Sint-Andriesplaats werden terug gezet.
Nieuwe punten:
- Bogaerdestraat-rioolputtekes: wanneer betonmixers uitgespoeld worden, gelieve
onmiddellijk 101 te bellen en de politie te verwittigen.
- Lange Riddersstraat-Augustijnenstraat: gevaarlijke put wordt wat toegedekt met
zand. Graag een degelijke aanpak aub.
- Pompstraat-overlast geparkeerde fietsen: er komt een fietsenstalling op de weg.
- Fietsgarage’s: GAPA wordt uitgenodigd om uit te zoeken of ook in Sint-Andries
fietsgarages kunnen gerealiseerd worden.
- Willem Lepelstraat: wanneer komen er de fietsenstallingen?
- Kloosterstraat-Peter de Groteplein: onderhoud overdekte fietsenstallingen. Wie?

-

-

Pastoor Visschersplein: Men vraagt zitbanken. Voorstel is om handtekeningen te
verzamelen, zodat men zeker is dat hiervoor een draagvlak is.
Vorig jaar werden deze op vraag van de bewoners weggehaald…
Schade aan voetpaden en wegdek. Paul en Jos maken er een fotoboek van.
Aalmoezenierstraat 24: vergunning parkeergarage ondanks parkeervak?
Franckenstraat:grote container zonder signalisatie en verlichting.
Augustijnenstraat: zakken met bierblikjes-dader gevonden.
Bij overlast grafitti: aangifte doen aub.
7 mei-opening Jeugdherberg. Omgeving wordt alvast tijdelijk ‘gefatsoeneerd’.
Contacten jeugdherberg: Carl & Paul zullen banden smeden met uitbaters.

3. Geveltuintjes op en rond het Bogaardeplein
Er werden een aantal telefoontjes van bewoners ontvangen naar aanleiding van het
feit dat men bij de heraanleg van een aantal straten ook geveltuintjes wil inplannen.
Per straat zal er één verantwoordelijke zijn die alles coördineert.
Op 4 april 2011 om 20u00 op het ACW zaal Europa gaat een vergadering door, daar
zal men ook de bewoners bevragen wie er interesse heeft.
4. Voorstelling “Week van de Dialoog”
Koen Wijnants van Antwerpen aan ’t Woord stelt aan de hand van een powerpoint
presentatie het project ‘Mijn mobiliteit’ voor. Momenteel loopt een internetbevraging
rond dit thema ( http://www.mijnmobiliteit.be ). De antwoorden zullen worden
verwerkt. Nadien volgen dan nog stadsgesprekken met bewoners, organisaties,
experts en de Stad om te komen tot enkele aanbevelingen die hopelijk opgenomen
worden.
De Stuurgroep vindt dit een goed initiatief en iedereen is enthousiast om mee te
doen. De echte uitdaging is de combinatie ‘mijn mobiliteit’ met ‘mobiliteit in de stad’.
Volgende personen zullen hun medewerking verlenen:
Danielle Leysen (seniorenraad, commissie mobiliteit)
Jos Theys (voetgangersbeweging)
Paul Struyf (Stuurgroep Sint-Andries)
Anne Poppe (district)
Om meer respons te krijgen zal de Stuurgroep ook met de laptop enquêtes gaan
afnemen aan de blokken.
Verder wordt aan Koen Wijnants gevraagd om een artikel te leveren voor de
volgende uitgave van de Gazet van Sint Andries.
5. Sociaal wooncomplex Nationalestraat/Willem Lepelstraat : Renovatie?
Ondertussen werd bekend dat renovatie aan de orde is. Er wordt geen vergunning
voor afbraak gegeven. De vrees bestaat dat de sociale huurders de rekening van de
renovatie zullen moeten betalen!
De volgende vergadering komt iemand van het kabinet meer duidelijkheid
verschaffen op voorwaarde dat er klaarheid is in het dossier. Jos Thijs merkt op dat
de blokken aan de Kloosterstraat een goed voorbeeld zijn van hoe het moet.

De voorzitter benadrukt dat er opgelet moet worden dat de bewoners het gelag niet
moeten betalen.
6. Vervolg RUP – binnenstad
Een delegatie van de Stuurgroep (Jos, Nico, Paul) werd ontvangen op het kabinet
van schepen Van Campenhout, om meer duidelijkheid te krijgen over het nieuwe
RUP-binnenstad. Op het oude RUP stonden veel gele vlekjes die moesten
openblijven, op het nieuwe RUP werd alles rood ingekleurd.
De reden hiervoor is dat indien nodig gebouwen kunnen verzet worden, als men
bijvoorbeeld ooit een plein wil opschuiven is het mogelijk.
De reactie van onze delegatie was dat ‘makes sense’ maar waar is een garantie voor
open ruimte.
Het antwoord hierop was dat het beleid van de Stad erop gericht is om open ruimte
zoveel mogelijk te behouden.
Er wordt afgesproken dat vanuit de Stuurgroep een brief gericht wordt aan het
kabinet, de media en de gecoro waarin gezegd wordt: wat is er aan de hand is en
waar is de garantie dat de open ruimte behouden blijft.
We moeten betrachten meer garanties te verkrijgen.
7. Buurtmaaltijd mei
Het thema is een buurtmaaltijd en film die doorgaat op 14 mei om 19u00, 2 euro
van elk ticket gaat naar het project dat door de stuurgroep gesteund wordt.
De affiches worden verdeeld en er wordt gevraagd deze zoveel mogelijk op te
hangen en te verspreiden.
8. Actieplan betaalbare koopwoningen in Sint-Andries
Het plan wordt opgevat om de actie die enkele jaren geleden doorging te
actualiseren en een plan betaalbaar wonen op te stellen.
9. Paaseikes rapen op 25 april
Dit loopt niet zoals het moet. Normaal gezien wordt dit getrokken door buurtsport,
nu is er echter het probleem dat de dame van buurtsport in ziekteverlof is en haar
vervangster met zwangerschapsverlof. De vervangster van de vervangster heeft dan
weer nog niet teruggebeld.
Affiches en flyers worden gemaakt door Peter, Paul zal dit verder met Peter
doornemen, de partners worden hierop gezet.
Relinde, Danielle en Marc zullen meehelpen.
Op 6 april om 11u00 gaat er een vergadering door in het bewonerslokaal.
Het evenement zelf gaat door op 25 april om 14u00 in de Prekerskazerne.
10. Gazet van Sint-Andries
De deadline voor de volgende editie is 1 juni.

11 Varia
-

7 mei: opening Jeugdherberg (enkel voor omwonenden)
7 mei: startmoment op het ‘Munthof’ van de Vlaamse campagne met
belgerinkel naar de winkel. Er werd een poncho ontworpen door Kaat Tilley
die ook gebruikt kan worden als picknickdeken.
500 jaar Augustijnenstraat (september 2012) moet door de mensen zelf
georganiseerd worden, maar de Stuurgroep ondersteunt waar mogelijk.
23 april: wandeling door de buurt met een ervaren gids organisatie SPA 4e
wijk

De vergadering eindigt om 22u02

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van woensdag 27 april 2011 in CoStA
19 u. Straatantennes
20 u. Stuurgroep
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Goedkeuring verslag
Verslag Straatantennes
GAPA : op zoek naar privaat/publieke fietsenstalling in de wijk
Nieuwe straathoekwerkster stelt zich
Onder voorbehoud : Kabinet Verbist op bezoek
Extra verkeersdruk op de wijk na heraanleg Suikerrui
Heraanleg straten rond Bogaardeplein en Sleutelstraat
Opening jeugdherberg
Startmoment Belgerinkel naar de winkel
Evaluatie Paasfeest
Buurtmaaltijd 14 mei
Varia

