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Verslag
Titel verslag:
Datum en uur vergadering:
Plaats vergadering:
Datum volgende vergadering:

Participatiestuurgroep (PSG) Park Groot Schijn
24 juni 2014
Districtshuis Deurne
/

1. Aanwezigen
Kim Verstrepen (Stadsontwikkeling)
Peter Wouters (districtsvoorzitter Deurne)
Tjerk Sekeris (districtsschepen Deurne
Staf Van Tichelen (Werkgroep Park Groot Schijn)
Jan Mertens (werkgroep Park Groot Schijn)
Claire Verstraeten (stedelijk wijkoverleg Deurne)
Leon Goris (kabinet Van de Velde)
Hanneleen Broeckx (kabinet Ait Daoud)
Kris Goossenaerts (kabinet Van Campenhout)
Dimitri Commers (stedelijk wijkoverleg Deurne)

2. Agenda



Stand van zaken
Winterevenement PGS

3. Vergadering
3.1. Stand van zaken
Kim Verstrepen licht de stand van zaken van het park toe en wat er in tussentijd allemaal is
gebeurd.





1 april 2014: het dossier wordt van AG Stadsplanning officieel overgedragen aan het
bedrijf stadsontwikkeling
6 mei 2014: een eerste kernteamvergadering met alle betrokken stedelijke partijen over
de opstart van fase 2 van PGS
12 juni 2014: een tweede kernteam met alle betrokken partijen en het ontwerpteam
16 juni 2014: een rapportering aan het districtscollege van Deurne

Fasering
Het ontwerpteam is gestart en de fasering voor het project is nu volop in opmaak. Naast de
tweede fase van de aanleg van het park (de cascade puzzel met onder andere de aanleg van de
voetbalterreinen en het evenementenplein) is ook de timing van de deelprojecten speelbos en
woonwagenterrein stilaan duidelijk.
Daarnaast is er vanuit het beleid gevraag om een aantal nieuwe elementen mee te onderzoeken.
Zo heeft kabinet jeugd gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om een jeugdcentrum in
het park onder te brengen. Er is erg veel nood aan jeugdinfrastructuur in Deurne en na jarenlang
zoeken is daarvoor binnen de districtsgrenzen nog geen volwaardige oplossing gevonden.
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Daarnaast zal ook bekeken worden of er in het noordoostelijk deel van het park ruimte is om een
hondenloopzone in te plannen. Dit wordt allemaal meegegeven als opdracht aan de ontwerpers.
Er is deze zomer ook opnieuw een gesprek gepland met de vestigingsdirecteur van de Makro om
de problematiek van het parkeren van de hondenclubs voor te leggen.

Hieraan gekoppeld zijn er ook al een aantal overlegmomenten ingepland. De ambitie is om, zoals
we in maart hebben aangekondigd aan de verenigingen, in september opnieuw een Algemene
Vergadering te organiseren, waarop deze fasering en het budget worden voorgesteld. Daarvoor
zal er ook een volgende participatiestuurgroep georganiseerd worden.
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Budget
De verdeling van de budgetten ziet er op dit moment zo uit:





globaal budget
budget jeugd
budget jeugd
budget SL

14 206 244 euro  Park en sport: gebouw en velden
2 300 000 euro  jeugdcentrum
150 000 euro  speelbos
3 440 000 euro  woonwagenterrein

Winterevenement
Het evenement om Park groot Schijn ook bij het grote publiek op de kaart zetten, krijgt stilaan
vorm. Op 12 december 2014, als deel van het cultuurfestival Deurne Wintert! zal er een groot
event georganiseerd met een stadsbrede communicatiecampagne om iedereen te laten
kennismaken met het speciale gebied, de vele verenigingen en de plannen die er zijn om er een
sportpark van te maken.
Samen met onder andere stadsontwikkeling, district Deurne, ondernemen en stadsmarketing,
stad in verandering maken we er een groot feest van. Omdat het belangrijk is dat de mensen het
park echt in trekken zal het een cultuurtocht langs de vele karakteristieke kantines worden zowel
in het noorden en het zuiden waar optredens, comedy en vertellingen zorgen voor sfeer. Op de
route zelf zorgen vuurt en lichtshows en straattheater voor de animatie en gezelligheid.
Het stedelijk wijkoverleg neemt contact met de betrokken verenigingen om te vragen of ze die
avond hun kantine willen openstellen voor ons. Zelf verdienen ze er een centje aan door drank te
verkopen aan een breed publiek die avond.
Op 13 december is heel Deurne opnieuw welkom op de kerstreceptie van het district. Naast een
groot winterdorp op de parking zal iedereen kunnen genieten van gratis schaats- en skibeurten.
Vragen en bedenkingen


Wat houdt dat jeugdcentrum precies in? Dat is een nieuw gegeven voor Park groot schijn.
Concreet gaat om een gebouw waar repetitielokalen, ateliers en een fuifzaal kunnen
ondergebracht worden voor de Deurnse jeugd. Het is nog helemaal niet duidelijk hoe dit
er zal uitzien, dat wordt momenteel bekeken. Sowieso moet dit ook goed afgestemd
worden op de twee jeugdverenigingen die een nieuwe plek zullen krijgen in het park.



Er is nog steeds een probleem op de volkstuinen. Staf laat recente foto’s zien van
steenpuin en asbestplaten die uit de grond zijn gehaald. Ook is er een probleem met het
openstellen van de poort. Kim zal dit nog eens opnemen met Jan Lauwers en bekijken
wat daarrond al is gebeurd en afgesproken.



De oude volkstuinsite moet erg dringend worden afgebroken. Er ligt gevaarlijk glas en
materiaal en jongeren spelen er soms en paintballen er zelfs. De opruimwerken zitten nu
in aanbestedingsprocedure en zullen ten vroegste in oktober uitgevoerd kunnen worden.
Peter Wouters vraagt al sneller tijdelijke maatregelen uit vrees voor de veiligheid. Dimitri
neemt dit ook op met Ignace, de buurtregisseur om te bekijken wat mogelijk is.



Welke activiteiten zullen toegelaten zijn op het nieuwe woonwagenterrein? Daar zal enkel
wonen toegelaten zijn. De bedrijfsactiviteiten van in het verleden (garages, wrakken,..)
zullen niet meer mogen. De bewoners weten dit en dat soort activiteiten vindt nu al steeds
minder plaats op het terrein zelf. Velen van hen hebben een garage op een andere
locatie.

4



Jan zegt Prins Laurent nog maximum twee keer te zullen uitnodigen: bij de opening van
het speelbos en bij de finale oplevering van het park. Voor 12 december zal hij hem dus
niet uitnodigen. Hij zal dit steeds in overleg doen met de stuurgroep.



Komt de ecotunnel er? Dat is nog steeds de bedoeling. Er zullen nu gesprekken met de
hogere overheden worden opgestart om ook dit deel van het park te kunnen realiseren.

Meer informatie:
Stedelijk Wijkoverleg Deurne
t.a.v. Claire Verstraeten en Dimitri Commers
Maurice Dequeeckerplein 1
03 360 45 37
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

