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VERSLAG van de Stuurgroepvergadering van
woensdag 30 mei 2012
+
UITNODIGING voor de Stuurgroep van
woensdag 27 juni 2012, 20 u.

AANWEZIG : Wim Claeskens, Marcel Cole, Willy Martinet, Johan Poppelaars, Paul Struyf, Jos Thijs,
Walter Van den Bulck, Maria Van Kerkhove, Jan Vanherck, Nico Volckeryck, Marc Wiesé, Gunter
Haes, Roland Maenhout, Vicky Theunissen, Chris Vercauteren.
Goedkeuring verslag april 2012
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd
Straatanttennes
De punten van de straatantennes-vergadering worden kort overlopen
Nationalestraat
• Lijnbussen te snel door Kammenstraat
• Er wordt gewerkt op zaterdag en tijdens “bouwverlof”
• Problemen die gemeld worden, worden snel opgelost (vb verzetten mobiele toiletten)
• Wel minder omzet voor handelaars, OOK de “locale handelaars” (vb bakker)
• Actie tegen bomenkap: er komen MEER bomen dan voorheen (oa door actie stuurgroep)
• Verkeersafhandeling omliggende straten kan veel beter
• Jan Vanherck ( bewoners ) en Nico Volckeryck (handelaren) volgen de werfvergaderingen op.
Bogaerdenplein
• Afwerking schiet niet op
Kammenstraat
• Lijnbussen rijden te snel door de straat
• Laad –en loszone werd toegewezen als bouwzone; vrachtwagens staan daardoor dubbel en auto’s
rijden daardoor net naast de gevels op de stoep
Jaaractieplan
• Wijk ontwikkelingsplan, Jos stelt dit op rekening houdend met de ideeën vermeld op de vorige
vergadering
• Ontwerp klaar tegen einde juni => bespreken in september
Burendag
• Verspreid over meerdere dagen
o Bogaerdenplein op vrijdag; was succes, veel volk, goede mix
o Augustijnenstraat op maandag, succes, goede mix
o Sint Andriesplaats: Onze tuin samen met mensen van het plein; goede mix
Gazet van Sint Andries
• Deadline: 15 juni
• Thema: zomer
• Werken Nationalestraat
• Burendag
• Jacques vertelt
• Overlijden “vader van de Neus”
• Activiteiten
• BBQ stuurgroep op Bogaerdenplein?
•

GVSA September
• Kandidaten uit de wijk over de partij grenzen heen en wat is hun visie/idee op de wijk
(gemeente en district)

• Jobaanbieding: fondsen werving Gazet Van Sint Andries
Varia
• Eetbare stad:
• Van Craesbeeck straat in binnentuin
• Kafka: 30 vierkante meter; 1 ste oogst is binnen
• Sint Andriesstraat: gepland : 2 bakken met eetbare bloemen en kruiden
• Lode Sebrechtspark; fase 1 start einde van de maand
• Eetbare balkons: “gratis” bakken kunnen aangevraagd worden
transitie.st.andries@gmail.com
•

Werking sorteerstraten; duiding/training is nodig; toezicht met begeleiding; ter evaluatie met
lentepoets

•

Wijkbudget: Habbekrats, Bijenhuizen (in samenwerking met ECO-huis) en Holle Bolle Willem
hebben gewonnen
Organisatie verkiezing nieuwe voorzitter
• einde juni dient kandidatuur binnen te zijn; met motivatie, visie
• verkiezing in augustus
op Muntplein komt horeca zaak (?)

•
•

Verslag opgesteld door Marc Wiesé

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van woensdag 27 juni 2012 in CoStA
19 u. Straatantennes
20 u. Stuurgroep
1. Goedkeuring verslag
2. Verslag Straatantennes
3. Evaluatie werken Nationalestraat fase 1
4. affichecampagne Modemuseum
5. Evaluatie Sint-Andriesrun
6. Bogaardepleintje
7. Gazet van Sint-Andries
8. Kandidaturen voorzitter Stuurgroep
9. Varia

