VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van
woensdag 29 februari 2012
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 28 maart 2012, 20 u.
vzw

Aanwezig: Wim Claeskens, Marcel Cole, Relinde de Bouck, Roland Maenhout, Willy
Martinet, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs, Walter Van den Bulck, Maria
Van Kerkhove, Nico Volckeryck, Marc Wiesé, Christophe De Wachter, Yasmina
Bourhila, Kristof Wouters, Hugo Maenhout, Gert Van Hoogten, Raf Luyten, Vicky
Theunissen, Carl Van De Genachte, Katrien Segers.
Goedkeuring verslag
-verslag jan 2012 werd goedgekeurd
-opmerking verslag 26 oktober 2011
N.a.v. de goedkeuring van het verslag van de stuurgroep van 26 oktober 2011
(verslag van de stuurgroepvergadering van 30 november 2011) wil ik rechtzetten
dat mijn kabinet zelf geen onderzoek uitvoert. Het is de dienst
stadsontwikkeling/ruimtelijke planning die de bouwblokkenstudie van 2006 zal
actualiseren.
Guy Lauwers,
schepen | stad Antwerpen
Straatantennes
Korte
•
•
•
•
•
•
•
•

samenvatting
wildparkeren, Sint Antoniusstraat/ Sint Andries-/Pompstraat
Spookrijden Lange Ridderstraat
Augustijnenstraat: los en laadzone “zonder einde”
Augustijnenstraat parkeren op heuvel, worden veel boetes geschreven
Bogaerdenstraat: deel gespiegeld aangelegd tov plan, problemen
bevoorrading?
Kan onderhoud groen “Prekerkazerne” door witte tornado’s?
Lekken aan de bunker
Verzakking sorteerstraat, Jos is er reeds “mee bezig”

Opsinjoren en “Tuin in de stad”
Hugo Maenhout, programmaleider “Tuin in de stad”, war werkt dit project aan?
•
•
•
•
•
•
•
•

meer volkstuinen en gestructureerd werken
bloembakken, hangzakken, geveltuinen
op openbaar domein
stimulatie gemeenschapstuinen
Nu in onderzoekende fase
meerdere projecten reeds gaande
vb wonen en tewerkstelling, viswater
Veel grond in Antwerpen is echter vergiftigd, hoe kunnen we die
oppervlakte alsnog gebruiken?
Samenwerken met oa PVV, VELT, universiteit Wageningen, Prov Instituut
hygiëne, Boerenbond, …
Doel: sociale samenhang bevorderen dankzij tuinieren

Opsinjoren, war werken ze aan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dienst samenleving
Ondersteuning
Stimuleren van sociale cohesie,
feesten, faciliteren meubilair, laagdrempelig
spelen: speelstraten en speelweekends
lentepoets 28 april, ondersteuning oa poetsmateriaal
buurtcontracten
vb bloembakken Rijke Beukelaarstraat
vb Habbekrats ruimt sneeuw
zwerfvuilacties
poetsen en verfraaien
vb Musica zal banken Sint Andriesplaats reinigen
burendag in samenwerking met “Antwerpen aan het woord”
herfstpoets wordt ook populair
nu ook kleinere, laagdrempelige acties
vb ontbijtstraat, speelstraat voor 1 dag, spelavond
vanaf 2012: meer buurtondersteuning
2012 is feestjaar

Waarom enkel geraniums tijdens lentepoets?
• Sterke plant, ook voor mensen die geen groene vingers hebben
• Kostprijs
• Indien eetbare planten/kruiden: als laag bij de grond, veel onzuiverheden
• 9900 bloembakken, kan niet “a la carte” werken
• Zichtbaar aan straatzijde, bloemen kunnen tegen pollutie
Dit jaar uitzondering
• 15 jaar: 2 soorten bloemetjes
Sint Andries Actie:
• op aanvraag kunnen mensen een bloembak krijgen met kruiden
• wordt niet geregeld via Opsinjoren maar door lokale groepen!
• Aankondiging in Gazet van SintAndries
Modemuseum
•
•
•
•

Verhuis naar buiten de wijk, samen met zilvermuseum op nieuwe locatie?
Stadsbestuur wenst het te behouden op huidige plaats/provincie niet
oa handelaars hebben zich genesteld rond museum
Slecht signaal om net nu het museum te sluiten
(oa sluiten Walter Van Beirendonck)

=> stuurgroep zal signaal geven; brief naar gouverneur, artikel GazetvSA
Participatie woonraad
•
•
•

Bewoners betrekken bij het woonbeleid
Bestaat reeds in Gent, Mechelen zal starten, …
In Antwerpen nog weinig animo

=> stuurgroep betrekken bij woonbeleid? Ja
=> Brief schrijven dat we wensen deel te nemen aan raad met een breed spectrum
aan deelnemers
Tram 8
•
•
•

Tram 8 wordt vervangen door tram 4
Geen rechtstreekse verbinding meer naar Tolhuis
Verbinding Bolivarplaats/Groenplaats zal tijdelijk overgenomen worden door
tram 12; daarna tram 4 die langs Bolivarplaats/Zuid zal rijden

Dit punt wordt verder opgevolgd; feedback volgende vergadering

Evaluatie Gouden Neus
• goede muziekgroep
• minder opkomst, mensen wel langer gebleven, meer gepraat
• lekker eten, fantastische hulp Habbekrats
• veiligheid!
• Maria verzorgt volgend jaar de taarten, eenvoudige taarten
• Muziek: beter afspraken maken en naleven
Vanaf volgend jaar: costa doet muziekplanning
• In september 2012 reeds beginnen met planning/vergadering
• Medewerkers en vennoten vermelden en bedanken tijdens activiteit!
• Genomineerden vroeger uitnodigingen
Beursvloer
• 1 maart
• Sportief Sint Andries

neemt deel

Buurtmaaltijd
• 31 maart
• Max 50 mensen personen
• 5 euro grondstoffen, 6 euro inkomprijs
• Deelnemers werken mee
Buurtmaaltijd haven
• Nog 6 plaatsen vrij
Tuinieren in de stad
• Wens je te tuinieren maar heb je geen tuin
KAFKA:
• doel: jongeren sensibiliseren, groen/samen werken met de buren,
• op gang trekken door buurtbewoners (dus ook sint andries)
• "tuintjes":
•
1x15m2
•
15x1m2
• training en know-how
•
Fleur know-how
•
bakken en grond voorzien door KAFKA
•
vanaf half maart: gratis cursus op donderdag (wat/hoe/afspraken etc)
•
eerste les: 15 maart 17.30
• daarna minimaal op donderdag tuintje bewerken
• meer info: transitie.sint.andries@gmail.com
• opbrengst:
•
1m2 bakken: vrijwilliger
•
15m2: voor de volkskeuken
Verslag opgesteld door Marc Wiesé

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van woensdag 28 maart 2012 in CoStA
19 u. Straatantennes
1. Goedkeuring verslag
2. Verslag Straatantennes
3. Werkingsmodel Stuurgroep Sint-Andries
4. Stand van zaken Paasfeest
5. Bewonersparkeren Nationalestraat
6. Evaluatie Buurtmaaltijd + busuitstap haven
7. Buurtmaaltijd 31 maart – Transitiegroep Sint-Andries
8. Evaluatie Gazet van Sint-Andries
9. Lentepoets
10.Varia

20 u. Stuurgroep

