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VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van woensdag
28 maart 2012
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 25 april 2012, 20 u.

AANWEZIG : Wim Claeskens, Marcel Cole, Relinde de Bouck, Daniëlle Leysen, Raf Luyten, Willy
Martinet, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs, Walter Van den Bulck, Maria Van Kerkhove, Jan
Vanherck, Nico Volckeryck, Marc Wiesé, Abdembi Ben Hadach, Roland Maenhout, Vicky
Theunissen, Carl Van De Genachte.

Goedkeuring verslag februari 2012
Het verslag werd unaniem goedgekeurd
Straatanttennes
De punten van de straatantennes-vergadering worden kort overlopen :
- wildparkeren Sint-Andriesstraat
- spookrijden Lange Ridderstraat
- Laad –en loszone Augustijnenstraat
- Bogaerdeplein is bijna af, aannemer legt de hand aan de laatste werken
- Het groen aan de Prekerskazerne wordt opgefrist
- Lekken bunker
- verzakkingen sorteerstraat
- Sint-Antoniusstraat dubbel rijrichting mail gestuurd naar cel mobiliteit
- snelheidsmeting in enkele straten.
MAART:
- Er worden spelende kinderen/jongeren opgemerkt op werf Munthof
- Daklozen in sociale woningblok Kloosterstraat
- Sluikstort tuin Sint-Andriesstraat nummer 5-7
- fout parkeren op de hoek Pompstraat/Sint-Andriesstraat
- Situatie op Bogaerdeplein t.h.v. Rusthuis met geblokkeerde Ambulance
- Sluikstort aan containers van Bogaerdeplein
- Graffiti op plein/activiteit
- twee keer heraanleg voetpad Augustijnenstraat, eerste keer voetpad, tweede keer stroom
- palen uit de grond
- brandende peuken uit het raam Pompstraat 15
- verdwijnen van palen ‘verboden te parkeren’ in Kammenstraat.

Werkingsmodel stuurgroep Sint Andries
Hoe brengen we nieuw bloed aan?
Hoe behouden we mensen?
Waar willen we naar toe?
Ideeën op papier zetten
Verkiezing nieuwe voorzitter stuurgroep, huidige voorzitter is 7 jaar aan
-verkiezing nieuwe voorzitter in juni of september?

Alle aanwezigen geven ideeën aan
-wonen/mobiliteit/aanleggen van straten/sociale thema’s
-wijk enquête houden, zo geraken mensen betrokken en als thema besproken
wordt, komen de mensen ernaar luisteren
-zet jaarthema’s op, en spring niet van de hak op de tak als er plots nieuwe thema’s
bijkomen
-korter op de bal spelen; en maak punten af
-jonger volk aantrekken, uitnodigen via lokale verenigingen
-rol stuurgroep duidelijker maken; “stuurgroep verkopen”
-mensen die werken in de wijk maar er niet wonen ook bij stuurgroep betrekken
-visie op lang termijn, wie is doelpubliek, wat willen we bereiken, => basis om aan de
werken
-nu teveel thema’s, maar te oppervlakkig, liever minder thema’s en verder
uitwerken
-Gazet van Sint Andries
-restylen? Ander formaat?
-meer uitgaven, vaste rubrieken, columns, sportpagina
-denk eraan: budget en aantal medewerkers is beperkt,
-alle mensen zijn vrijwilligers
-meer redactie vergaderingen? Vb 1 per maand ipv 1 vergadering per
kwartaal
-krant meer afspiegeling van de stuurgroep vergaderingen?
-een nieuwe (handels)zaak stelt zich voor
-onderwerp volledig uitwerken (vb probleem, onderzoeken en oplossingen
aanbrengen)
-vormingsavonden ; vb hoe rond thema’s werken
-imago stuurgroep
-niet vergaderen om te vergaderen!
-nieuwe bewoners aanspreken; onthaal organiseren, hoe?
-district organiseert onthaal nieuwkomers => stuurgroep daar voorstellen?
-nieuw verkooppunt kaarten buurtmaaltijd gezocht?
-visie/ plan uitwerken en kenbaar maken
-thema’s verzamelen tegen volgende vergadering en dan beslissen waaraan er
wordt gewerkt.
Paasfeest
-thema: “bewegen is gezond”
-pedagogisch: gezond eten
-basisafspraken met turnkring gemaakt (“proeven”)
-medewerkers gezocht
-vergeet de pubers niet!
Bewonersparkeren Nationalestraat
-tijdens de winkeluren mag je niet meer gratis parkeren in de Nationalestraat met een
bewonerskaart
-staat dit haaks op het beleid om aan de rand te parkeren en met openbaar vervoer te
komen?
-sommige ondernemers zijn er blij mee/andere niet
-er zijn wel veel bewoners die langdurig parkeren, aankaarten bij volgende straatantenne
vergadering?
-Nationale straat is gemengde straat, winkels voor de buurt, en winkels die klanten
aantrekken die “van verder komen”

nieuwe winkelvereniging nationalestraat:
-werk opvolgen
-gemeenschappelijk stem
-belang winkeliers
-klanten informeren
-soap rond werken
-positieve leuke ideeën uitwerken en uitvoeren
-kerstverlichting
-feest/braderij
-samenwerken met andere verenigingen
-website: zal klaar zijn begin mei: www.quartiernational.be
-werken aan imago straat
Breder doelpubliek (oa jongeren)
-samenwerking met bewoners
Uitstap naar de haven: Was een fantastische uitstap.
Buurtmaaltijd 31 maart Organisatie transitie groep sint andries
Lentepoets
Zaterdag 28 april; ’s middags cursus eetbare planten en kruiden planten in bloembakken
in Lode Sebrechtsparkje
Bogaerdenplein
-verzorgd plein
-helaas geen banken met leuningen en laag model, niet geschikt voor ouderen en dat
terwijl er veel rusthuizen in de buurt zijn
De Lijn stelt nieuw tramplan voor
-Brief modemuseum: Wordt besproken
-Brief woonbeleid: Wordt besproken

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van woensdag 25 april 2012 in CoStA
19 u. Straatantennes
20 u. Stuurgroep
1. Goedkeuring verslag
2. Verslag Straatantennes
3. Organisatie verkiezing
4. Werkgroep Stuurgroep
5. Evaluatie Paasfeest
6. Stand van zaken aanloop naar werken Nationalestraat
7. Stand van zaken Bogaardeplein
8. Evaluatie Gazet van Sint-Andries
9. Burendag
10.Varia

