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Elke dag brengen tientallen verenigingen in Park Groot Schijn mensen samen om te sporten, te ontspannen of om de
mooie natuur te ontdekken die verscholen ligt achter de stadsdrukte. Masterplan Park Groot Schijn tracht om de vele
mogelijkheden van een gebied met sport, natuur en verschillende verenigingen volledig te benutten. Sindsdien wordt
er gewerkt aan het herinrichten tot een open sport- en recreatiepark met een eigen identiteit. De algemene
vergadering is het inspraakmoment voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in Park Groot Schijn.

1. Agenda
Jan Caljon, moderator, overloopt de agenda van de avond:
-

-

Stand van zaken projecten
o Sportkamer: werf velden en sportgebouw
o Park Fase 1: timing en gevolgen
o Park Fase 2: tonen definitief ontwerp
o Hondenkamer: marktbevraging
o Jeugdkamer
o Woonwagenterrein
VZW Springs: Daniël D’Hulst
Terugkoppeling ontwerp Parkaanleg fase 2 met centraal plein
Mededingingsprocedure Sportfabriek/-machine
Varia

2. Stand van zaken deelprojecten
Kim Verstrepen, projectleidster Park Groot Schijn overloopt de stand van zaken van alle projecten. (zie presentatie)

3. Schepen Ait Daoud verwelkomt iedereen en bedankt iedereen voor de betrokkenheid.
4. VZW SPRINGS – Daniël D’Hulst
4 clubs hebben vzw Springs opgericht (afkorting van: sportpark infrastructuur groot schijn) om de
sportinfrastructuur te beheren. De vzw vroeg en kreeg toelating om een verenigingsmanager aan te werven. Deze
zal instaan voor het beheer (ook bv. afspraken kantines, vergaderruimte…) en voor de invulling van alle vrije uren
wanneer de sportverenigingen de terreinen niet nodig hebben, zodat deze zo optimaal mogelijk gebruikt worden.
Niet alleen bij bezoekers en buurtbewoners, maar ook bij het bestuur van de vzw leeft heel erg de bezorgdheid over
de parking.

5. Toelichting fase 2 parkaanleg: Kim Verstrepen, projectleider
Zie presentatie.

Op de vorige Algemene Vergadering in december 2016 werd het voorontwerp toegelicht. Vervolgens
gaven de aanwezigen in groepjes opmerkingen en suggesties.
Nu lichten we toe welke zaken meegenomen zijn in het definitieve ontwerp (zie slides):

Overal even brede paden
Bloemenmengsels
Publieke BBQ met picknicktafels: zal gelinkt worden aan de picknickweide achter de atletiek
Toegankelijkheid speelbos via betonpaden voor maximale toegankelijkheid (ook voor rolstoelen)
Duidelijke bewegwijzering: bv. welke clubs waar zitten, parkeren, laden en lossen….
Verlichting: net als openbare verlichting
Centraal parkplein: nog geen beslissing over al dan niet een basketring, eerst wordt bekeken hoe
invulling en gebruik zullen lopen
Geen vragen.
6. Toelichting mededingsprocedure sportfabriek /-machine - July Markey
Zie slide met beeld van grond die verkocht wordt voor zwembad en parking, en nieuwe
schaatsinfrastructuur (maar deze maakt geen deel uit van mededingingsprocedure)
Zie slides
6.1. Opmerkingen:
De stad Antwerpen zal een finale gebruiksovereenkomst afsluiten met de private partner die het
complex zal uitbaten:
o

-

-

-

Hierin zal staan dat deze ook gebruikt zal worden door clubs, scholen, individuele
bezoekers, vrije baantjeszwemmers… Je zal dus apart baantjes kunnen gaan trekken,
zonder een ticket voor het groter geheel te moeten kopen.
o
Verplichte korting voor inwoners van stad Antwerpen en erkende verenigingen, en
rechten voor sport- en zwemclubs en scholen aan zelfde tarieven als nu.
Parking: voorwaarden staan in de gunningsprocedure, o.a. plaatsen voor mindervaliden,
toeleveraars, fietsparkeren…
Tarifiëring van de parking: de private partner zal plan moeten voorleggen inzake mobiliteit en
parkeren
De eerste fase van de selectie is nu afgerond, toelichting over de tweede fase (zie slides)
Kim Verstrepen geeft nog een korte toelichting over mobiliteit.
6.2. Vragen?
Wat met duikclub Amphora, want de concessie is opgezegd, de gesprekken met het kabinet waren
niet vruchtbaar.
De Algemene Vergadering is niet de plek om dit te bespreken.
Mobiliteit: modal shift zal een probleem zijn, bv. bij solden in het shopping center of andere grote
activiteiten daar.
Dit zal zeker meegenomen moeten worden in mobiliteitsonderzoek.

Betalend parkeren zal een probleem worden voor bezoekers van de clubs en zij die komen trainen.
Hierover graag meer uitleg op een volgende vergadering. Wat als er concerten zijn in het OLT, wat met
evenementen zoals de Rivierenhofloop? Toen stond ook alles weer stil. Kan bv. de schaatsbaan niet
afgebroken worden en parkeerplek worden?
Dit alles wordt meegenomen in het doorgedreven mobiliteitsonderzoek.
7. Varia

Er zijn 2 flappen om opmerkingen en suggesties mee te geven:
Vraag 1: Rond welk aspect zou je graag een AV hebben?
- Waar zullen de Antwerpse sportvereniging VZW terecht komen? (Katapult, Darts,
Airsoft)

-

Wat zijn de gevolgen voor makro.
Afsluiting van het park (Als wij ons lokaal-MS hoeve verhuren)
o Altijd Open?
o Vernielingen e.d. Onderhoud door stad?
o Moeten we zelf eens contractueel bekijken misschien.

Kim geeft buiten toelichting over de bouw van de sportkamer voor wie geïnteresseerd is.
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