Participatiestuurgroep – 14 november 2017:
Aanwezigen:









Joris Devroey  Ringland + geïnteresseerde burger
Werner Egels  geïnteresseerde burger
Hilde Matthyssens  geïnteresseerde burger
Wendy De Pooter  Ringland + geïnteresseerde burger
Hilde Bastanie  geïnteresseerde burger
Wilfried Wintershoven  geïnteresseerde burger
Jan Vincke  Antwerpen aan ’t Woord
Sarie Van der Aa  Antwerpen aan ’t Woord

Fasen proces:
1. Onderzoeksfase
2. Ontwerpfase
3. Afwerkfase

Bespreking leerpunten fase 1:






Communicatie is versnipperd:
o Facebook – eerder als forum
o Website – moet één portaalfunctie hebben
 Presentaties van infosessies
 Informatie die burgers gaven (bv. vragen die mensen al stelden, antwoorden
die daarop werden geformuleerd…)
 Wervende zaken, bv. meer inspelen op vragen die zeer vaak terugkomen
(Post X, gassite, Brialmont…)
o Mailing
 handig als er alle verwijzingen in staan
 zeker blijven behouden
 moeten wel eerder beknopt zijn
o Alle communicatie moet wervend zijn, uitnodigend naar mensen toe
o Posters waren niet echt geslaagd, te veel tekst, meer visueel
Informatiesessies:
o Interessanter als de verschillende informatiesessies gebundeld waren? Alles hangt
toch samen? Maar misschien is dit toch te veel informatie om op één moment te
brengen?
o Er was een groot verschil tussen de kwaliteit van de sessies
o Presentaties met sjabloon van fases, zodat deze informatie elke keer nog even
herhaald wordt
Wijkwandeling:
o Sommige mensen waren geïnteresseerd in de volledige toer, maar een groot deel
was ook enkel geïnteresseerd in ‘hun’ stuk
o Op vraag van de ontwerpers, vooral Paola, maar ook om specifieke informatie over
een bepaalde locatie te delen met elkaar





Algemene vergadering:
o Goede opfrissing voor diegene die al vaak geweest waren
o Te kort om alle informatie van de infosessies te capteren
o De maquette werkt erg goed  engageert mensen meteen  zoveel mogelijk
gebruiken
o Om een overzicht te krijgen  zeker niet slecht
Luistersessies
o Veel mensen bereikt die nog niet in het traject betrokken waren
o Wat gebeurt er met de resultaten: ontwerpers gebruiken dit materiaal om te
beargumenteren
o Doelstelling was sowieso ook om nieuwe mensen te betrekken
o Ongeveer 150 mensen bereikt
o Misschien was ‘luistersessies’ geen goede benaming, want wie luistert dan naar wie?
o Tijd niet te veel laten drukken, in het begin was er nogal een scherpe deadline
gesteld

Bevraging ronde 2: peilen naar verwachtingen naar resultaten van de participatie



Plenaire sessies: wie was er als experten aanwezig per thema?
Mogelijke zalen voor 23 november
o Zaal Rubens – 03 338 99 11
o ’t Oud Kapelleke - http://ontmoetingsruimte.antwerpen.be/Bewonerssite-WebsiteZaalreserveringen-Netwerk-Ontmoetingsruimten/Startpagina-NetwerkOntmoetingsruimte/Locaties-zaalreserveringen/T-OUD-KAPELLEKE---grotezaal.html?functie=2&capaciteit=4&statuut=particulier&locatie=2600
o Parochiezaal Jupiterstraat?

Aanpak vervolg participatieproces


Ringdag II:
o we zitten met 4 deelruimtes
 E19 tot Berchem kerk
 Berchem kerk tot Berchem station
 Berchem station tot Zurenborgbrug
 Zurenborgbrug tot Plantin & Moretuslei
o Kunnen vragen op voorhand al geformuleerd worden op website/facebook/…, zodat
er kan voorbereid worden
o We denken dat veel mensen zitten te wachten op het ontwerpen
o Ligt de lat niet hoog: gaan mensen niet eerder geneigd zijn om meteen te debatteren
over voorstellen ontwerpers + gaan mensen het zien zitten om verhalen neer te
schrijven en te vertellen?
o Misschien toch een oproep om foto’s te trekken als mensen hier zin in hebben
o Mensen moeten de kans krijgen om over hun eigen buurt de dromen, maar als ze
daar zin in hebben, ook over het hele segment/ring
o Er moeten goede begeleidende vragen zijn, dan lukt het om mensen te laten dromen
o Waakzaam zijn dat het kader zijn impact kan hebben op de rest




o Tekeningen ophangen van kinderen van de kunstacademie/kunstenaars
Ontwerpateliers per deelruimte
Begin december ook sessies met verschillende actiegroepen/NMBS/De
Lijn/AWV/Link26/hotel Luysbekelaer/…  hiervoor willen we telkens 1 iemand van Ringland
(Joris vraagt na) + 3 bewoners aanwezig laten zijn
o 1 december in de namiddag – mobiliteit (eventueel wil Wendy er wel bij zijn)
o 8 december in de namiddag – Middelheim en Brialmont
o 11 december in de voormiddag – Berchem station
o 11 december in de namiddag – Zurenborg/Luysbekelaer

Algemene vraag:





Wanneer ontwerpen concreter worden, zouden we graag naar plekken gaan (markten, bib…)
om deze te laten zien aan mensen en vooral te vragen naar bijkomende suggesties (dus niet
naar wat er anders moet)  is er iemand die hieraan wil meewerken?
Mensen geven aan dat ze wat te partijdig zijn
Nieuwjaarskaartje maken om naar suggesties te vragen

Algemene opmerking:



Positief dat we nog steeds heel ambitieus blijven
Veel blijven communiceren

Nog extra vragen inhoudelijk:





Welke Europese procedure moet gevolgd worden om ADR-verkeer weg te houden?
Liefkenshoektunnel tolvrij?
Rekeningrijden op de ring?
Snelheid op de ring verlagen naar 70 km/u?

