Verslag
Titel verslag:

Participatiestuurgroep Park Groot Schijn

Datum en uur vergadering:
Plaats vergadering:

27 september 2018, 19.00 – 20.30 uur
Districtshuis Deurne

Aanwezig
Kris Goossenaerts (Kabinet Van Campenhout - publiek domein/sport)
Elke Brydenbach (Districtsschepen Deurne - sport en jeugd)
Tjerk Sekeris (Districtsburgemeester Deurne)
Jan Mertens (Participatiestuurgroep)
Ludo Bogaerts (Participatiestuurgroep)
Herman Beyaert (Participatiestuurgroep)
Erwin Roosemeyers (Participatiestuurgroep)
Britt Vermeir (Participatiestuurgroep)
Karin Boden (District Deurne - wijkoverleg)
Dorien Loots (District Deurne – wijkoverleg)
Verontschuldigd
Leon Goris (Kabinet Burgemeester – ruimtelijke ordening)
Hanneleen Broeckx (Kabinet Eit Daoud – jeugd)
Karen Maes (Districtsschepen Deurne – inspraak en participatie)
Kim Verstrepen (Stad Antwerpen-projectleider Park Groot Schijn)
Annemie Segers (Stad Antwerpen – jeugddienst)
Bart Van de Venster (Participatiestuurgroep)
Hendrik De Bouvre (Stad Antwerpen – Groen en begraafplaatsen)
Tom Goyvaerts (Brabo Atletiekclub)
Christine Hannes (Spectrumschool – GO! Scholencampus)
Welkom en inleiding – toelichting agenda
Karin Boden heet de aanwezigen welkom en overloopt de agenda:
1. Verwelkoming nieuwe leden participatiestuurgroep
2. Tijdlijn overleg en communicatie: terugblik en vooruitblik
3. Terugblik Algemene Vergadering van 14 juni 2018
4. Dossier beheer en onderhoud: stand van zaken
5. Stand van zaken parkontwikkeling
6. Agendapunten volgende participatiestuurgroep
7. Vraag naar extra bijeenkomst in oktober: toelichting AG Vespa over proces woonontwikkeling Van
Strydoncklaan
8. Varia en rondvraag
1. Verwelkoming nieuwe leden participatiestuurgroep
Het doel van de participatiestuurgroep wordt toegelicht: het bewaken van de inspraak, de participatie en de
communicatie in de totstandkoming van Park Groot Schijn. Ook het plannen en voorbereiden van de Algemene
Vergadering gebeurt hier. Het doel is niet de inhoud uitvoerig te bespreken, wel kunnen knelpunten aangebracht
worden: we bekijken dan waar deze met wie moeten besproken worden.
In deze fase van parkontwikkeling vindt de stuurgroep het belangrijk om ook vertegenwoordigers van de
scholencampus, de begraafplaats, het woonwagenterrein en te atletieksite in de stuurgroep op te nemen.
We verwelkomen Erwin Roosemeyers en Britt Vermeir van Brabo Atletiek.
Christine Hannes, directie Spectrumschool is verontschuldigd wegens de septemberdrukte op school.
Volgende keer kan zij de opstart van het masterplan scholencampus Ruggeveld en de geplande
infovergaderingen toelichten.
Hendrik De Bouvre van de begraafplaats is verontschuldig wegens vakantie.
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-

Voor het woonwagenterrein moet nog besproken worden wie aan de participatiestuurgroep zou kunnen
deelnemen. Er is een stadsinterne herstructurering geweest en er is ook een nieuwe coördinator gestart.
Kim Verstrepen overlegt volgende week met haar.

2. Tijdlijn overleg en communicatie: terugblik en vooruitblik
De tijdlijn met overzicht, presentaties en verslagen van alle ‘open’ overlegmomenten is overgezet op de nieuwe
website van Antwerpen Morgen: https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/park-groot-schijn/tijdlijn.
Het is nog ‘work in progress’. De stad probeert de website zo leesbaar, gebruiksvriendelijk en volledig mogelijk te
maken. Alle reacties zijn welkom!
Daarnaast is er ook de facebookpagina van Park Groot Schijn.
Open communicatiemomenten:
 17 april 2018:
o Bespreking stand van zaken jeugdkamer met VNJ en Scouts 17e Prins Albert
o Participatiestuurgroep
 4 mei 2018: Overleg met Antwerp Athletics over werking atletiekkamer
 24 mei 2018: Participatiestuurgroep
 14 juni 2018: Algemene Vergadering
 2 juli 2018 : Gebruikersoverleg– toegang parksite via systeem ANPR-camera
Intern overleg:
 Woonwagenterrein: wegens reorganisatie van het stadsbedrijf Samen Leven naar Sociale Dienstverlening
is hier wat ‘achterstand’: momenteel gebeurt er een update van de planning. Het traject van de
bijkomende verkavelingsvergunning heeft hier impact op. Wanneer dit duidelijk is, wordt bekeken
hoe/wanneer er opnieuw communicatie met de bewoners kan worden ingepland. Begin oktober heeft
Kim Verstrepen overleg met de nieuwe coördinator.
Geschreven communicatie (waarbij de leden van de stuurgroep altijd in cc staan): o.m. over
 toegang ANPR-camera
 sluikstort en onderhoud
 infoborden.
Gepland overleg
Gebruikersoverleg: er wordt op korte termijn opnieuw overleg ingepland over de toegang via de ANPRcamera en de afspraken hierover. Ook de evaluatie van de aanwezige parkeercapaciteit zal dan
besproken worden. Belangrijk voor dit overleg is dat er zeker van elke club/ vereniging een
vertegenwoordiger aanwezig is.
Wanneer er meer zicht is op de mogelijke fasering van de werken aan de jeugdkamer, start de
jeugddienst de communicatie met de jeugdverenigingen terug op.
3. Terugblik Algemene Vergadering 14 juni 2018
Het was een interessante en goed bijgewoonde vergadering met ruimte voor de vragen van de aanwezigen. De
aanpak om op voorhand vragen in te sturen en deze te overlopen was goed.
Opvolging nadien:
Er was een gesprek met de directeur van het Rivierenhof. Zij zouden zelf hun clubs en verenigingen
bevragen over de mobiliteitsnoden en parkeerbehoeften. Dit is nog niet gebeurd.
Ook voor de scholencampus zal de oefening gemaakt worden rond mobiliteit en parkeren. Er zal
samenwerking mogelijk zijn met Park Groot Schijn, bijvoorbeeld voor gebruik van de sporthal.
Zaterdag 29 september 2018 zullen de projectleider en de consulent mobiliteit de (parkeer)drukte in en
om het park monitoren. Op basis hiervan kan de stad bekijken of er eventueel nog bijkomende tijdelijke
parking kan voorzien worden.
Toegang parksite via ANPR-camera: zie hierboven – is besproken op gebruikersoverleg van 2 juli 2018.
Voor verdere afspraken wordt binnenkort een nieuw overleg ingepland.
Vragen
Voorstel voor agenda volgende AV: informatie over de (groen)aanplanting in het park. Er komen
regelmatig vragen over. Mensen zien nu vooral het beton (de paden) en stellen zich dan vragen.
Dit kunnen we agenderen.
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Worden dode bomen (door de droogte) vervangen?
Dit wordt normaal mee opgenomen via het contract met de aannemer.

-

Is er al een uitspraak over het dossier van de duikclub?
Nog niet.

4. Dossier beheer en onderhoud: stand van zaken
Na de beslissing van het managementteam van de stad heeft ook het stadscollege bekrachtigd dat het
stadsbedrijf Cultuur, Sport en Jeugd (CS) trekker is om het beheer en onderhoud van Park Groot Schijn vorm te
geven.
Er wordt gekeken naar het voorbeeld van Park Spoor Oost.
Iedereen die actief is op de site wordt betrokken bij het beheer en onderhoud. Momenteel is dit nog niet
geconcretiseerd. Waarschijnlijk zal er eerst een tijdelijke invulling gebeuren door een contactpersoon bij CS aan te
duiden voor alle vragen rond beheer en onderhoud van de clubs en de verenigingen.
Zowel Kim Verstrepen als Karin Boden kaarten de urgentie hiervan aan via hun leidinggevenden.
Voor het dagelijks groenbeheer heeft de stad binnen haar 3 lopende raamcontracten een offerte opgevraagd om
een hiervoor een beheerplan op te maken, met daarbij een timing vanaf wanneer zij dit dagelijks groenbeheer
zouden kunnen opnemen. Over een 2-tal weken verwachten we de offertes.
Vragen
Mag men al skaten op het skatepark? In principe niet, want de opening is op 3 oktober 2018 om 13.00
uur. Fijn wel dat de jeugd al de weg ernaartoe vindt.
Gaat het skatepark wel op tijd af zijn? De jongeren die al komen skaten, hinderen de werkmannen die
nog voegen aan het dichten zijn of schilderen. Er moet toezicht komen. Er ligt ook veel afval van
jongeren die er ’s middags hun boterhammen opeten.
Op het centrale parkplein komt er een camera. Veiligheid en aanpak van overlast zal een belangrijk
onderdeel zijn van het beheer.
5. Stand van zaken parkontwikkeling
Er wordt een publieke hondenloopzone ingericht (met vuilbakje).
3 oktober 2018: opening parkplein en skateplek met demo skaters, en woordje van Nabila Ait Daoud,
Ludo Van Campenhout en Elke Brydenbach. De infoborden zullen in principe dan klaar zijn.
Park-fase 2: de werken zitten op schema en zijn in principe tegen de kerstvakantie klaar. De aannemer
probeert het fietspad al vroeger klaar te hebben, mogelijks al na herfstvakantie. Het fietspad kan in
gebruik genomen worden als ook de verlichting operationeel is.
Zoals gezegd is het dossier van de duikclub nog niet gedeblokkeerd. De jeugddienst bekijkt een
alternatieve planning/fasering om de voortgang van de jeugdkamer niet in het gedrang te brengen.
Hondenkamer: we willen nog dit najaar de besluitvorming over het concept rondkrijgen, namelijk wil het
stadsbestuur het volledige hondenprogramma (= hondenschool Hoba samen met hondencrèche en
blindengeleideschool) realiseren of niet? Als de beslissing genomen is, volgt terugkoppeling met Hoba.
De aanbesteding van de brug naar het speelbos en de betonpaden in het speelbos loopt. Een concrete
uitvoeringsdatum is er vandaag dus nog niet, maar de verwachting is dit in 2019 te kunnen uitvoeren.
Dossier zwembad en parking: geen nieuwe elementen, de bouwaanvraag wordt normaal gezien eind
oktober ingediend, er wordt verwacht dat de uitvoering midden 2019 zal aanvatten (en niet begin 2019).
De sportdienst bewaakt de timing van de verhuis van de zwemclubs Arena.
Het dossier van de schaatsbaan wordt heraanbesteed. In de bouw van zwembad en parking, zal dus
rekening moeten gehouden met (voorlopig) behoud van schaatsbaan.
Vragen
Is de nieuwbouw van de duikclub gekoppeld aan de FOS, VNJ?
De jeugddienst bekijkt welke alternatieven er zijn om de bouw van de jeugdkamer niet in het gedrang te
laten komen. Er zijn 2 projecten: de jeugdlokalen en het jeugdcentrum. Het is belangrijk dat de
jeugdverenigingen snel kunnen verhuizen. Dit wordt kort opgevolgd.
-

Voor het voetbalveld van Stabelino: kan er geen timing gegeven worden, vanaf dat de bouwaanvraag
ingediend wordt?
Dit is moeilijk, je moet wachten op respons op de aanbesteding. Als de respons te laag is, moet alles
hernomen worden.. Je weet dus niet op voorhand wanneer werken gegund kunnen worden. Er valt te
verwachten dat dit het laatste seizoen is voor gebruik van het hoofdveld Stabelino. Zodra we een timing
kunnen geven, zullen we dat uiteraard doen.
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6. Agendapunten volgende participatiestuurgroep
OPM: Bert Claes van AG Vespa wil graag bespreken of en hoe de participatiestuurgroep / de partners van Park
Groot Schijn, betrokken zouden kunnen worden bij het proces van de woonontwikkeling ten noorden van de Van
Strydoncklaan (onderdeel van Masterplan Silsburg en grenzend aan het zuidelijke deel van PGS.
Zij konden vanavond niet aanwezig zijn om dit toe te lichten en voor hen komt de volgende stuurgroep van eind
november hiervoor te laat.
Zijn er suggesties vanuit de stuurgroep?
BESPREKING
Dit is vooral belangrijk voor de mensen van de volkstuinen en de anderen die daar zitten, o.a. jeugd… Zij
moeten betrokken worden.
Er is 3 jaar geleden een vergadering gehouden met de bewoners en nadien hebben we niets meer over
het Masterplan Silsburg gehoord…
In het noorden was er een compromis met de eigenaars, in het zuiden nog niet. Vandaar zit dit dossier
vast.
CONCLUSIE: laat AG Vespa een datum voorstellen om te samen te komen met een vertegenwoordiging van de
aanwezigen uit het zuidelijke deel van PGS. Zet de leden van de participatiestuurgroep in cc van deze uitnodiging
dan kunnen zij bekijken of ze hierbij aanwezig willen/kunnen zijn.
7. Rondvraag en varia
VRAGEN:
Waarom werd er een zaterdag gekozen om de parkeerdruk te meten? Dit is niet de drukste dag. Wel als
er een wedstrijd is. De drukste dagen zijn woensdag en vrijdagavond.
Dit werd beslist op basis van de agenda van de clubs, in overleg met de verenigingsmanager.
Voor de tweede sportkamer: op het plan staan 3 sportvelden en nog geen kantine. De scheidsrechter
moet rechtstreeks van de kleedkamer op het plein kunnen.
Dat is een uitdaging voor het volgende bestuur om te kijken hoe deze tweede sportkamer het beste wordt
ingevuld.
Problemen verwarmingsketel: Herman neemt dit op met Kim. In de toekomst dienen alle zaken
gerelateerd aan de concessie rechtstreeks opgenomen te worden met Natalie Vanhove van de
sportdienst.
Is er een tariefplan voor het huren van de sportvelden?
Ja, via info@springsvzw.be, contactpersoon: Tiny Dams, verenigingsmanager.
Zijn de brievenbussen al in orde? Dit is belangrijk om de adressen door te geven. Soms raakt post pas na
enkele weken op zijn bestemming.
We vragen dit na bij Kim: de brievenbus wordt eerstdaags besteld en zal binnenkort geplaatst kunnen
worden. Kim informeert bij de aannemer naar timing plaatsing. Daarna volgt communicatie over het
doorgeven van de adreswijziging.

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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