Verslag
Titel verslag:

Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Datum en uur vergadering:
Plaats vergadering:

17 april 2017, 19 ‐ 21.30 uur
Districtshuis Deurne

1.

Aanwezigen

Kris Goossenaerts (Kabinet Van Campenhout ‐ publiek domein/sport)
Tjerk Sekeris (Districtsburgemeester Deurne)
Elke Brydenbach (Districtsschepen Deurne ‐ sport en jeugd)
Karen Maes (Districtsschepen Deurne – inspraak en participatie)
Tim Van Onckelen (Nieuwe kandidaat participatiestuurgroep‐ Sint‐Rumoldus)
Theeuwes Inge (Nieuwe kandidaat participatiestuurgroep‐ Sint‐Rumoldus)
Jan Mertens (Participatiestuurgroep)
Ludo Bogaert (Participatiestuurgroep)
Herman Beyaert (Participatiestuurgroep)
Ronny Rogge (Participatiestuurgroep)
Bart Van de Venster (Participatiestuurgroep)
Annemie Seghers (Stad Antwerpen ‐ jeugddienst)
Kim Verstrepen (Stad Antwerpen‐projectleider Park Groot Schijn)
Karin Boden (District Deurne ‐ wijkoverleg)
Kris Delanoeije (District Deurne ‐ wijkoverleg)

Verontschuldigd: Benny Van Loon (Participatiestuurgroep), Hanneleen Broeckx (Kabinet Ait Daoud – jeugd)
2.

Welkom en inleiding – toelichting agenda

Karin Boden heet iedereen welkom en overloopt de agenda:
 Participatiestuurgroep en Algemene Vergadering: waar staan we met de participatie?
 Project beheer en onderhoud van de site Park Groot Schijn
 Terugkoppeling mobiliteitsenquêtes
 Planning volgende Algemene Vergadering
 Varia

3.

Participatiestuurgroep en Algemene Vergadering: waar staan we met de participatie?

Op de voorbije bijeenkomsten van de participatiestuurgroep (PSG) werd al aangehaald dat we de inspraak en de
participatie rond Park Groot Schijn, en bijgevolg de werking van de PSG en de Algemene Vergadering (AV), opnieuw
onder de loep moeten nemen.
Het doel was altijd het participatietraject te bewaken, en ook te bewaken dat de communicatie goed verloopt, niet
de inhoud te bespreken. We zitten niet meer in de fase van totstandkoming van het masterplan, en de ontwerpfase
waarin effectieve inspraak groot was, maar in de uitvoeringsfase. En we gaan naar de fase van beheer en
onderhoud.
.
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Daarom zal het verloop van deze avond enigszins anders zijn: er is geen uitgebreide presentatie vanuit de
projectleider over de parkontwikkelingen, maar eerst een rondvraag naar de beleving en van de PSG en de AV en
een evaluatie van de werking ervan.
Iedereen krijgt een 10‐tal minuten de tijd om aan de hand van enkele vragen te reflecteren over de PSG en de AV.
Vervolgens luisteren we naar iedereen. Tot slot bespreken we de verdere aanpak.
Bespreking Participatiestuurgroep:
- Doel van de PSG moet nog steeds het bewaken van het participatieproces en de communicatie zijn. Het gaat
niet om het bespreken van de inhoud. Het gaat om het traject: er zou terug een tijdlijn met een overzicht van
alle overleggen moeten uitgezet worden, zodat op de vergadering teruggeblikt kan worden op het voorbije
overleg, en vervolgens vooruitgekeken kan worden naar het ingeplande of in te plannen overleg. Een
inventarisatie dus van alle overleg, zodat de PSG kan bewaken of de participatie en communicatie goed lopen.
- Ook moeten er knelpunten aan bod kunnen komen en dan kan de PSG bespreken wat waar, op welk overleg, en
met wie besproken moet worden.
- Het moet terug duidelijk zijn wat waar beslist kan worden.
- Informatiedoorstroming blijft belangrijk.
- Samenstelling PSG: ook een vertegenwoordiging van de atletiekclubs (of één spreekbuis voor de drie clubs?),
van de begraafplaats, en van de school (Pientere Piste).
- Frequentie: voorstel is om terug 4x/jaar een PSG bijeen te roepen, met telkens:
o een terugblik en een vooruitblik (tijdlijn) op het overleg, de participatie en de communicatie
o overzicht van de parkontwikkelingen
o de eventuele knelpunten
o voorbereiding van de AV: welke ontwikkelingen en welke knelpunten moeten er gebracht worden.
Bespreking Algemene Vergadering:
- Op de AV moeten zaken van algemeen belang op de agenda staan, bv. de veiligheidsproblematiek in het park
(volkstuinen, kantines, omwonenden, inbraakpreventie…), die door de PSG worden aangebracht en
goedgekeurd voor agendering.
Zo vraagt Ludo Bogaert bv. meer toezicht ter hoogte van de volkstuinen, in het zuidelijke deel van Park Groot
Schijn. Er wordt daar gedeald. Camera‐ en ander toezicht, en verlichting, zijn wenselijk.
Kim laat weten dat er een bewakingscamera van de politie (360°) op het centrale parkplein komt. Hoe we dit
aanpakken voor het zuidelijke parkdeel moeten we verder bekijken.
- Een dergelijke ruime vergadering als de AV ‘beslist’ niet als dusdanig, het gaat eerder over een vorm van advies
geven.
- Een AV heeft best twee luiken: informatief en participatief.
4.

Project beheer en onderhoud van de site Park Groot Schijn

Kim geeft een korte presentatie (zie bijlage): er is enerzijds een beheerplan nodig voor het groen, anderzijds voor de
ganse site. Ook bij Park Spoor Noord is dit ontwikkeld.
Voorstel : vanuit stadsontwikkeling zou er een extern bureau aangetrokken kunnen worden om alle elementen van
zo’n beheerplan voor Park Groot Schijn te inventariseren: oplijsten van alle zaken die aan bod komen bij het
beheren en onderhouden van de site. Van daaruit kan dan een beheersstructuur uitgewerkt worden. De
participatiestuurgroep moet hierbij uiteraard betrokken worden, bv. onder de vorm van een werkgroep die input
geeft en voorstellen bespreekt.
Wat denkt de vergadering hiervan?
Bespreking:
- Iedereen bevestigt dat het erg belangrijk is dat er een site‐ of parkmanager komt.
- De sitemanager moet duidelijke taken krijgen, en een rolafbakening van wat hij mag en niet mag doen of
beslissen.
- Park Groot Schijn is niet te vergelijken met Park Spoor Noord.
- Is de vergelijking met het beheer van provinciale domeinen zoals het Rivierenhof beter? Daar zit de
eindverantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud bij de directeur. Deze heeft een grote ploeg
medewerkers…
- Is hiervoor een extern studiebureau nodig? Kunnen we dat niet zelf in kaart brengen en verder uitwerken?
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-

Een mogelijke constructie voor beheer en onderhoud kan een feitelijke vereniging zijn, met het secretariaat van
het parkbeheer bij het district, en een manager die voor het dagelijks beheer en onderhoud instaat.

Conclusie: de nood aan een sitemanager of parkmanager staat als een paal boven water. Hoe we hiertoe moeten
komen, hoe we het beheer en onderhoud op gang kunnen trekken, daar zijn verschillende visies over. We
agenderen dit op de volgende bijeenkomst van de PSG: kadering en vanuit verschillende kapstokken er naar kijken.
Kim bezorgt het dossier van het beheer van Park Spoor Noord als ‘inspiratie’ (zie bijlage).
5.

Terugkoppeling mobiliteitsenquêtes

-

Dit punt zal worden teruggekoppeld op de AV en worden voorbereid op de volgende PSG.
Hier zullen heel veel vragen over komen. We moeten met een aangepaste methodiek voorzien dat mensen –
ondanks de grootte van de vergadering – toch hun vragen kwijt kunnen.
Voorstel: in de uitnodiging voor de AV de mensen vragen om hun mobiliteitsvragen op voorhand binnen te
sturen zodat ze kunnen worden voorbereid.
Aandachtspunt: wees duidelijk over wat beslist is. Durf op een AV reeds genomen beslissingen toelichten ook al
zijn het geen “goed‐nieuws‐berichten”. Vandaaruit kan je stappen vooruit zetten.

-

6.

Planning volgende Algemene Vergadering

We leggen meteen enkele data vast:
- Volgende PSG: donderdag 24 mei 2018, 19 ‐ 21.30 uur, Collegezaal districtshuis. Agendapunten: beheer en
onderhoud van de site, mobiliteit, voorbereiding AV…
- Volgende AV: dinsdag 12 juni 2018, 19 ‐21.30, locatie nog te bepalen. Agendapunten: mobiliteit, beheer en
onderhoud van de site…
OPM: na de vergadering werd duidelijk dat de datum voor de AV niet past voor schepen Van Campenhout. We
stellen daarom donderdag 14 juni 2018 voor.
7.
-

Varia
Kan er op de hoek August Van de Wielelei/Ruggeveldlaan meer cameratoezicht zijn? Wij geven dit door aan
buurtregie.
Tussen de houten letters en logo Park Groot Schijn langs de Ruggeveldlaan ligt er veel puin en afval tussen de
aanplanting. Wij geven dit door aan de aannemer op te ruimen.
Stand van zaken Sportoase? Sportoase bereidt verder de bouwaanvraag voor het zwembad voor en ook de
procedure voor de modernisering van de schaatsbaan loopt door.
Kan het veld van Stabelino in het najaar van 2018 nog gebruikt worden? Ja.

Meer informatie:
Wijkoverleg Deurne
t.a.v. Karin Boden
Maurice Dequeeckerplein 1
03 338 45 37
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be
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