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Jinnih Beels (Schepen voor Jeugd)
Najib Chakouh (Kabinet Beels – jeugd)
Kris Goossenaerts (Kabinet Van Campenhout - sport)
Peter Geerts (Kabinet De Ridder – stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening)
Tjerk Sekeris (Districtsburgemeester Deurne)
Elke Brydenbach (Districtsschepen Deurne - sport en jeugd)
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Bart Van de Venster (Participatiestuurgroep – Deurne OB)
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Herman Beyaert (Participatiestuurgroep)
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Erwin Roosemeyers (Participatiestuurgroep – Brabo Atletiek)
Britt Vermeir (Participatiestuurgroep – Brabo Atletiek)
Erik Verheyden (Stad Antwerpen – woonwagenterreinen)
Arne Van Staeyen (Stad Antwerpen – sitemanager Park Groot Schijn)
Kim Verstrepen (Stad Antwerpen - projectleider Park Groot Schijn)
Karin Boden (District Deurne - wijkoverleg)
Anke Van Geertruyden (District Deurne - wijkoverleg)
Dries Martens (Studiebureau Antea)
Verontschuldigd
Ludo Van Campenhout (Schepen voor sport)
Annick de Ridder (Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening)
Frank Vercammen (Districtsschepen Deurne – participatie en groen)
Annemie Segers (Stad Antwerpen – jeugddienst)
Hendrik De Bouvre (Stad Antwerpen – begraafplaatsen)
Luc Van Dyck (Participatiestuurgroep – Antwerp Athletics)
Peter Fischer (Participatiestuurgroep – Antwerp Athletics)
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VERSLAG
1.

Welkom – inleiding – agenda

Iedereen stelt zich kort voor.
Volgende genodigden hebben zich verontschuldigd: schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick
De Ridder, schepen voor sport Ludo Van Campenhout, districtsschepen voor participatie en groen Frank
Vercammen, Hendrik De Bouvre (stad Antwerpen/begraafplaatsen), Annemie Seghers (stad
Antwerpen/jeugddienst), Peter Fischer en Luc Van Dyck (Antwerp Athletics).
2.

Voorstelling nieuwe schepenen

Vanuit het kabinet voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening is Peter Geerts aanwezig.
Later in de vergadering stelt Jinnih Beels, schepen voor jeugd, zich voor. Zij zal niet elke keer aanwezig kunnen zijn,
maar vaardigt haar adviseur, Najib Chakouh, af.
3.

Voorstelling sitemanager Park Groot Schijn

Arne Van Staeyen werkte 15 jaar op het kabinet van cultuur. In zijn vrije tijd is hij secretaris van een voetbalploeg.
Taak: deeltijds sitemanagement (0,4 VTE). Er zijn bij de stad nog 2 sitemanagers, voor Park Spoor Oost, en voor
Eilandje- Droogdokkenpark.
Inhoud: de taakinvulling is nog niet helemaal duidelijk op dit moment, dit zal geleidelijk aan meer vorm krijgen.
Expliciete taak: een beheerboard samenstellen, en hierin de betrokken stadsdiensten (jeugd, sport, groen,
woonwagenpark) meenemen. In de toekomst zal er een evolutie zijn naar een ‘gebruikersoverleg’. Arne heeft vooral
een overkoepelde opdracht en werkt nu nauw samen met projectleider, Kim Verstrepen.
Vragen?
Zodra de opdracht van de sitemanager duidelijker ingevuld en afgelijnd is, zal dit gecommuniceerd worden.
4.

Presentatie proces opmaak groenbeheerplan noordelijk deel - door Dries Martens, studiebureau Antea
Zie ppt als bijlage.

Vragen?
Hoe is de kerngroep samengesteld?
De begrippen ‘kerngroep’ en ‘verruimde werkgroep’ zijn niet duidelijk.
De kerngroep bestaat uit 4 personen van de diensten stadsbeheer en stadsontwikkeling, die in detail de
opmaak van het plan door Antea volgen en adviseren. Dit is heel praktisch en specialistisch. De kerngroep komt
op frequente momenten tijdens de werkdag samen.
De verruimde werkgroep is een ruimere groep van stadsdiensten die betrokken zijn bij het beheer. De
werkgroep wordt bevraagd over het beheerplan dat voorbereid wordt in de kerngroep. We moeten nog zoeken
naar frequentie.
We stelden eerder de vraag hoe de participatiestuurgroep betrokken kan worden in dit proces. Een
vertegenwoordiging is wel aangewezen, bv. Jan Mertens gezien zijn expertise in groenbeheer.
-

Jan Mertens zal alvast via mail input geven. Deelnemen aan vergaderingen tijdens kantooruren is niet evident.
Kan er toch niet af en toe een vergadering van de verruimde werkgroep na kantoortijd doorgaan?
De stuurgroep stelde in het najaar immers al expliciet de vraag naar participatie.
Dit moet bekeken worden. Vraag is of ‘enkel’ terugkoppelen naar de participatiestuurgroep voldoende is. Hoe
dit vorm kan krijgen moeten we verder bekijken en is ook afhankelijk van inhoud en raakvlakken.

-

De stem van de verenigingen is belangrijk in de werkgroepen. Het is belangrijk dat iemand van de stuurgroep
zijn stem kan laten horen en aanwezig kan zijn.
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-

Elke Brydenbach merkt op dat het district hier ook bij betrokken wil worden, bv. door de districtsschepen voor
groen mee uit te nodigen voor de verruimde werkgroep. Het district wil mee kunnen participeren en niet
achteraf bij een terugkoppeling vaststellen dat alles als beslist is.
Ook in de laatste fase van de opmaak van het beheerplan groen moeten opmerkingen/input van het district en
van de participatiestuurgroep nog meegenomen kunnen worden; aanpassingen moeten nog mogelijk zijn.
Er is voorlopig voorgesteld dat Erwin Eestermans, districtssecretaris, en Els Proost, consulent openbaar domein,
worden uitgenodigd.
Voorstel: parallel aan de samenkomst van de verruimde werkgroep een participatiestuurgroep organiseren
voor de terugkoppeling over stand van zaken proces opmaak en beheerplan, waarbij eventueel ook andere
gebruikers/clubs/verenigingen kunnen aansluiten.

5.

Stand van zaken parkontwikkeling en verdere planning – door Kim Verstrepen, projectleider
Zie ppt als bijlage.

Vragen?
Is er nog plaats voor een geboortebos?
Dit is op dit moment niet voorzien maar kan nog bekeken worden.
-

Er zou een stuk wegvallen van de HOBA terreinen?
Het studiebureau bekijkt wat mogelijk is en op welke termijn.
Kan er een individueel overleg plaatsvinden over de hondenkamer?
Ja.

-

Wat is de stand van zaken van parkfase 3?
De zone tussen de scholencampus en de begraafplaats wordt aangelegd als de parking in gebruik is genomen.
En de aanleg van de parking hangt samen met de ontwikkeling van de tweede sportkamer (zwembad en
schaatsbaan).

-

Hoe zit het met de toegankelijkheid tijdens de werken? Is het aangewezen om de opening vanuit de parking
terug open te zetten?
Dat wordt later bekeken. Het is nu nog te vroeg om hiervoor een timing te geven.
Het bestuursakkoord bevat een duidelijke engagement voor de verdere realisatie van het park. Eerst moet het
programma vastliggen, dan volgen de budgetten.
De inrichting van de dreef wordt ook onderzocht. Onderwijs maakt plannen voor een herinrichting van de
gehele scholengemeenschap aan de site. Zij willen de school inbedden in de parkomgeving qua stijl.

-

-

Achter de atletiekkantine is er bewegwijzering voor een loopparcours. Is dat signalisatie voor een Finse piste?
Neen. De sportdienst heeft besloten af te zien van de aanleg van een Finse piste: dergelijke piste vraagt veel
onderhoud en wordt door lopers niet echt ervaren als een meerwaarde. Daarom wordt er niet in geïnvesteerd.
Er komt wel een bosparcours met halfverharding. Er zijn ook ideeën om een verlichte loopzone langs de
sportkamers te maken met een aantakking aan de wandeling in de landschapsvallei (zone 7). Ook worden
aantakkingen gemaakt naar andere loopparcours, bovenlokaal netwerk en het parcours van het Rivierenhof.
Als alles klaar is komt er definitieve en degelijke bewegwijzeringen. De ‘blaadjes’ die er nu hangen zijn
informatief.
Het is interessant om de informatie over het loopparcours online te zetten want er komen vragen over.
Dat zullen we doen. Ondertussen kunnen we al wel tijdelijke paaltjes zetten en kan het loopparcours gefaseerd
kenbaar gemaakt worden.
Zijn de atletiekclubs hierbij betrokken?
Ja.
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-

Wordt het beheerplan van de begraafplaatsen gelinkt aan dat van Park Groot Schijn?
Neen.

6.

Planning volgende Participatiestuurgroep en Algemene Vergadering
De participatiestuurgroep komt 4x per jaar bijeen. We stellen als nieuwe ‘avond’ maandagavond voor zodat de
districtsschepen voor groen en participatie aanwezig kan zijn.
Concreet: maandag 13 mei 2019, 19 – 20.30 uur.
Voorstel locatie: HOBA.
Uitnodiging met agenda volgen later. We denken verder na over een samenwerkingsvorm voor het beheer van
de site. Er zal tijdig een voorlopige agenda worden uitgestuurd die de leden van de participatiestuurgroep dan
kunnen aanvullen.
Een Algemene Vergadering is pas zinvol als er meer duidelijkheid is over het programma voor de verdere
parkontwikkeling en de budgetten. Dat zal pas na de verkiezingen van eind mei zijn. We mikken dus op het
najaar voor een AV.

7.

Varia en rondvraag
Geen verdere aanvullingen.
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