Publieksmomenten (beeld)verslag
27 en 30 januari 2022

Aankondiging: nieuwsbrief + website
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In samenwerking met
• Locatie: Buurthuis Willy Vandersteenplein 1
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Opkomst & verloop
• Donderdag 27/1 20u: 15 deelnemers,
overwegend anderstalig publiek
• Zondag 30/1: 72 deelnemers,
overwegend Nederlandstalig publiek
•
•
•
•

13u: 17 deelnemers (2 groepen)
14u: 30 deelnemers (2 groepen)
15u: 15 deelnemers (1 groep)
16u: 10 deelnemers ( 1 groep)

• Verloop
• Korte inleiding
• Schets stand van zaken
• Vragen, ideeën, suggesties
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Ideeën & suggesties voor tuinen
•

•

Beleving, veiligheid en comfort
•

Openbare ruimte op maat van iedereen, ook voor kinderen en vrouwen.

•

Openbare ruimte: is voor de buurt en moet de buurt weerspiegelen

•

Veilige omgeving: verlichting

•

Openbare toiletten: in de hele stad een groot gebrek aan. De vraag is groot, ook als kind- en vrouwvriendelijke inrichting van het parkgedeelte. Moeten wel proper en goed
onderhouden zijn.

•

Schaduwmogelijkheden: gaanderij tussen park/gebouwen en groeninvulling van de parkzone en omliggende straten.

•

Hoe de passerelle moest ingericht worden. Het is open, maar met schaduw. Daarom denk ik dat het weleens een goed toevluchtsoord zou kunnen vormen bij hittegolven. In die zin
lijken me zitbanken en drinkfonteinen interessant.

•

Ontharden is belangrijk om hitte-eiland in 2060 tegen te gaan

•

Infiltratie geniet voorkeur op waterafvoer

Activiteiten, doelgroepen
•

Barbecue?

•

Petanquebanen

•

Buitenfitness voor jong en oud

•

Activiteiten voor kinderen (glijbanen, plek om te lopen); speelruimte? Kan in het park zelf opgenomen worden. Hardere speelelementen meer aan de rand? Plek om te wandelen

•

Rustige tuinen voor ouderen en jonge kinderen, dat is een goede match (vb woonzorgcentrum Sint Anna in Berchem)

•

Senioren? Ook rustplekken voorzien. Sociale controle kan positief zijn voor veiligheidsvereisten, maar er moeten ook rustplekken zijn om ongewenste sociale controle te ontwijken.

•

Ruimte voor picknick

•

Banken? (sommige) mensen kijken graag naar beweging

•

Aantrekkelijk maken voor meisjes: wandelen graag, (sommige) meisjes voelen zich geremd door te veel “controle” en worden niet graag bekeken: nood aan plekken om zich wat
meer terug te trekken

•

Bloemen?

•

Wat met de standbeeld(en)?

•

Komt er een educatief project in de tuinen zoals bvb een botanische tuin? Of komt er bvb een doolhof in, iets dat de mensen bezighoudt, niet louter een functie om te zitten of te
wandelen.
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Ideeën & suggesties voor hekwerk, pergola’s
•

•

Hekwerk
•

Maximaal het historische gedeelte behouden. Met nieuwe afsluitingen, daar waar gebouwen
verdwijnen.

•

Waarom wordt de site afgesloten? Het uur van openen en sluiten van de site afhankelijk maken van
de seizoenen.

•

De muur rondom de site is wel mooi.

Pergola’s
•

zijn mooi!

•

Oppassen voor overlast ’s avonds. Bijvoorbeeld basketten maakt veel lawaai. Eventueel sluiten vanaf
een bepaald uur.

•

Evenwicht zoeken naar de juiste uren afhankelijk van gebruik en seizoen.

•

Nu geeft de site een gesloten indruk. Transparantie en toegankelijkheid zijn belangrijk. Naar de
toekomst toe is het belangrijk dat het meer opener wordt.

•

Beeldkwaliteit hekwerk. Belangrijk om een goede balans te vinden tussen geborgenheid en
transparantie.

•

Kunnen flexibel open/dicht

•

Waar de hardere parkinvulling een plaats kan vinden: basket, petanque,… zo kan drukte uit het
parkgedeelte worden gehouden.

•

Speelruimte? Hardere speelelementen meer aan de rand? Kind- en vrouwvriendelijk invullen.

•

Voor zowel invulling als openingstijden is input uit de buurt nodig.

•

Of dat we een mening hebben over pergola's. Ik zou ze laten begroeien met blauwe regen e.a.
bloeiende, geurende planten. De omheining is toch doorzichtig. De pergola's behoeven dat niet te
zijn. Liever groene poorten.
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Ideeën & suggesties voor pleinen en straten
•

•

•

Padenstructuur
•

Graag een trage verbinding tussen Spoor Oost en Duinstraat realiseren.

•

Als de site verbindingen door het park creëert, zijn duidelijke afspraken over gebruik nodig: rustig verblijf versus verbindingsroute steps en snelle fietsen. Materiaaltype en
padenstructuur moeten hier op inspelen. Fietsen wordt toch gedaan, het is dus beter om toe te leiden naar degelijke fietsinfrastructuur.

Straten
•

Worden de straten rondom tuinstraten? Wat met deze straten?

•

De Lange Beeldekensstraat is nu veel te breed: deels pleininvulling?

•

Laden en lossen blijft nodig. Momenteel zwaartepunt op de Boerhavestraat, veel overlast voor de omwonenden. Zeker rekening mee te houden. Logistiek vraagstuk voor volledige
site uitwerken.

•

Momenteel veel nachtelijke geluidsoverlast van vrachtwagens.

Mobiliteit , parkeren
•

Maximaal richten op de buurt

•

Buurtgerelateerde activiteiten?

•

Het kan een hele boeiende, groene en rustige plek voor de buurt worden. Maar er is nu veel druk in de wijk wat parkeren betreft.

•

Parkeren ondergronds betekent ook geen extra bomen.

•

Er komen veel buurtfuncties op de site, mensen kunnen zich naar de site te voet of per fiets verplaatsen.

•

Wat zal er gebeuren met de parkeergarage in de Somméstraat? Deze wordt nu gehuurd door ZNA.

•

Wat met de ondergrondse parking? Wat met mobiliteit, is daar naar gekeken? Komt er een bewoners parking?

•

Parkeren = nijpend tekort. Parkeerdruk is hoog in de wijk, zeker ’s avonds. Dan is het vaak vruchteloos zoeken naar een parkeerplek. Ook op zaterdag en zondag ligt de
parkeerdruk extra hoog.

•

Kortparkeren of kiss & ride mogelijk?

•

Worden er laadpalen voorzien?

•

Er moet ook voldoende fietsenparking zijn.
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Ideeën & suggesties voor het programma
•

•

Buurtinitiatieven?
•

Buurtgerelateerd, kleine initiatieven

•

Ruimte om lokaal te huren? Er is nood aan een feestzaal voor de buurt: religieuze feesten, koffietafels, feestzaal tout court … sporadisch of structureel

•

Polyvalente ontmoetingsruimte voor de buurt? Indoorruimte?

•

Ontmoetingsruimte voor de buurt

•

Ruimte voor huiswerk, wordt al opgenomen door de jeugdinvulling in de eerste fase.

•

Flexibel en polyvalent

•

SAAMO biedt ook vandaag al ruimte aan de buurt aan. In samenbeheer.

•

Wat is er voorzien voor senioren? Vb. biljartzaal.

•

Werking, lokaal voor senioren? (nu zijn er 4 dientencentra in de omgeving, met ook eetgelegenheid OCMW)

•

Aantrekkingspunt creëren voor de buurt. Niet alleen in de buitenruimte, maar ook in de binnenruimte. Een aanleiding om naar Stuivenberg af te zakken vanuit de buurt. Als sociaal
ontmoetingspunt.

•

Veel vragen over nieuwe ziekenhuis Cadix (in de groep van donderdag 27/1) => aanwezigheid van goede en nabije gezondheidszorg = belangrijk

Horeca
•

Sociaal restaurant = nodig.

•

Zeker mogelijk, maatschappelijke invulling

•

Horeca moet karakter van de buurt weerspiegelen (bv. snackbars, Si bon,…)

•

Sociale economie: al in de eerste fase kan het keukengebouw opnieuw gebruikt worden.

•

Moet buurtversterkend zijn. Moet openstaan voor alle types horeca die in de buurt terug te vinden zijn. Brede invulling voor alle leeftijden wenselijk.

•

invulling moet breed lokaal gedragen en connectie met de wijk maken.

•

Openbare toiletten?
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Ideeën & suggesties voor het programma
•

•

•

Wonen
•

Er wordt meermaals, informatief, gevraagd naar het onderdeel ‘wonen’

•

Zou enkel mogelijk zijn in de binnenruimte. Er is meer nood aan buurtfuncties en open ruimte.

Cultuur en sport
•

Museum Lambotte: wordt meermaals naar gevraagd, graag behouden.

•

Vraag naar ruimte voor sporten zoals dans,…

Algemeen / varia
•

Leegstand moet vermeden worden, geen ongewenste activiteiten aantrekken.

•

Groen tekort 2060: Stuivenberg kan een impuls zijn voor de ruime buurt, vertrekkende vanuit Stuivenbergsite
en aanpalende straten. Liever extra groen, dan extra woningen. Zeker geen vraag naar extra gebouwen zoals
de torens van Park Spoor Noord.

•

Brede, open invulling moet het uitgangspunt zijn

•

Moet de wijk weerspiegelen

•

Glas in lood elementen: zeker te bewaren, of te recupereren

•

Best 1 centrale in- en uitgang. 1 grote inkompoort.

•

Wordt er aan waterbesparing gedaan op de site? Er is een heel mooi voorbeeld in Middelburg.
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Ideeën & suggesties voor het beheer
•

•

Onderhoud
•

Wat wordt het beheerkader?

•

Kunnen gebruikers van gebouwen mede verantwoordelijk worden gemaakt? Om verbondenheid met omgeving te benadrukken. Of met een bijdrage voor het algemene
onderhoud?

Hinder
•

•

Werken brengen steeds veel lawaaihinder met zich mee, werken creëren ook algemene hinder. Kan er rekening mee gehouden worden naar de buurt toe? Niet te laat werken bvb.
Ook een goede communicatie naar de buurt toe over de concrete werken is belangrijk. Bewoners zijn graag goed voorbereid.

Stookcentrale (gebouw T)
•

Veel vragen over de stookcentrale

•

Stookcentrale maakt lawaai

•

Blokkeert het zicht op de site en de toegang

•

Doorgang is absoluut nodig
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Wordt vervolgd
• Volgende
infomomenten
• mei 2022
• november 2022

• www.agvespa.be
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