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Goedkeuring verslag maart 2012
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd
Straatanttennes
De punten van de straatantennes-vergadering worden kort overlopen :
Maart :
Spookrijden Lange Riddersstraat: wordt opgevolgd;
Groen van Prekerskazerne is/wordt opgefrist;
Er zijn verzakkingen op sorteerstraatje;
Dubbele rijrichting dient onderzocht te worden in Sint-Antoniusstraat;
Spelende kinderen/jongvolwassenen/aangelanden opgemerkt op werf Munthof;
Daklozen Sociale woningblok Oever-Kloosterstraat in hal + sluikstort
Foutparkeerders hoek Pompstraat/Sint-Andriesstraat;
Sluikstort Bogaerdeplein;
De voetpaden van de Augustijnenstraat zijn twee keer (her)aangelegd.
April
Salm-Salmstraat: verzakking gat van 20 cm aan Boordsteen;
Bogaerdeplein: geen vuilbakken? Zitbanken breken in 2 en vallen in meerdere stukken. Er is een
boom verplaatst of meerdere. Er is nog altijd geen fietsenstalling;
Nationalestraat hoek Sint-Andriesstraat, put van gasleiding, wanneer gedicht?
Korte Ridderstraat: ‘overlastbanken’;
Munthof: veel beton (ogenschijnlijk)
Augustijnenstraat: straatverlichting nr. 29 ontbreekt.

Organisatie nieuwe voorzitter Stuurgroep Sint Andries
Verkiezing voorzitter, voorstel
-tegen einde juni dient kandidatuur binnen te zijn; met motivatie, visie
-rondsturen kandidaturen in juni
-verkiezing in augustus
-“verkozenen” dienen toe te treden tot de VZW
De statuten van de vzw “Stuurgroep Sint Andries”
-bestuur is “voor onbepaalde tijd verkozen” volgens de statuten, toetredingen
altijd mogelijk.
-vzw kiest zelf zijn bestuur en dat wordt automatisch het bestuur van
maandelijkse stuurgroep vergaderingen
de statuten bevinden zich in de bijlage
Paasfeest
o Geen incidenten (politie gans de tijd aanwezig)
o Goede proeven (thema gezonde voeding)
o binnen was het gezellig

o grote opkomst, grote diversiteit
o De Hoop hebben fantastisch geholpen (logistiek en manpower)
Buurtsport
o Nieuwe coördinator: ligt nog niets vast
Nationalestraat
o voorbereidende werken starten op 2 mei
o Alergische bomen toch in de Nationalestraat : de Japanse els
o Bogaerdenplein zal niet als opslagplaats werken Nationalestraat gebruikt worden
o werfvergaderingen: elke week, beperkte bewonersafvaardiging kan deelnemen
Jan Vanherck wil Fase 1 op zich nemen
o vanaf begin mei: nutswerken
o vanaf eind mei fase 1 (tot Sint Andriesstraat)
o grondige uitleg bussen, lossen/laden, bereikbaarheid etc
o vuilnisomhaling: zakken op de hoeken van de straat; minder mobiele mensen nemen
contact op met een buur of de stad
Bogaardeplein
o veel bouwafval, vandaag opgeruimd
o wordt geen opslagplaats Nationalestraat
o banken, slechte kwaliteit/kleur, zonder leuning, zullen vervangen worden
o nog geen verlichting
o oplevering: niet gekend

Gazet van Sint Andries
o bijna allemaal uitgedeeld
o vacature: fondsen werving
o volgende krant: juni, thema nog niet bepaald
Burendag
o dinsdag 29 mei 2012, mag ook een andere dag van deze week zijn
o inschrijven kan nog steeds, 50 euro subsidie + vrijwilligers verzekering
o meer info: www.burendag.be
Varia
o subsidie stad kabinet samenleving en samenlevingsopbouw:
oa voor samenwerking, buurtgebonden activiteiten bekomen
o subsidie bekomen voor Gazet van Sint Andries
o transitie beweging:
-tuinieren in potten
cursus op 28 april
-tuinieren in bakken binnenkoer Kafka (Oudaan); kom eens langs op donderdag
avond rond 18.00
-buurtcontract kruidentuintjes en eetbare planten in bloembakken
SintAndriesplaats
o stedelijke wijkbugetten:
-voorstellen van buurtbewoners, pdf flyer rondsturen naar mailinglist
-stemming op 12 mei
o Sint Andries in transitie, toekomst van Antwerpen en Sint Andries
-Presentatie en debat met Seppe De Blust (socioloog, ruimtelijke planner en
raadgever)
-9 mei: Costa
o kruidenbakken ipv bloemenbakken LentePoets
Verslag opgesteld door Marc Wiesé

UITNODIGING en AGENDA
Stuurgroepvergadering van woensdag 30 mei 2012 in CoStA
19 u. Straatantennes
20 u. Stuurgroep
1. Goedkeuring verslag
2. Verslag Straatantennes
3. Evaluatie (voorbereidende) werken Nationalestraat
4. Jaaractieplan 2012
5. 3de editie Sint-Andriesrun door Sportief Sint-Andries
6. Evaluatie Burendag
7. Volgende editie Gazet van Sint-Andries
8. Varia

