1

Park Groot Schijn
Participatiestuurgroep

Datum vergadering:

2/03/2015

1. Aanwezigen
Kris Goossenaerts (Kabinet Van Campenhout - publiek domein/sport)
Leon Goris (Kabinet Van de Velde - ruimtelijke ordening/stadsontwikkeling)
Peter Wouters (Districtsvoorzitter Deurne)
Tjerk Sekeris (districtsschepen - ruimtelijke ordening)
Herman Beyaert (Participatiestuurgroep)
Staf Van Tichelen (Participatiestuurgroep)
Jan Mertens (Participatiestuurgroep)
Benny Van Belle (Participatiestuurgroep)
Ronny Rogge (Participatiestuurgroep)
Ludo Bogaert (Participatiestuurgroep)
Kim Verstrepen (SW Stadsontwikkeling/ontwerp&uitvoering)
Claire Verstraeten (SL Woonomgeving stedelijk wijkoverleg district Deurne)
Jan Caljon (SL Woonomgeving stedelijk wijkoverleg district Deurne)

Verontschuldigd: Elke Brydenbach, Bart Van de Venster

2. Agenda
-

Stand van zaken
o

programma jeugd

o

programma park

o

programma speelbos

-

Participatiecharter

-

Voorbereiding Algemene vergadering

3. Stand van zaken

Kim Verstrepen licht de stand van zaken van het park toe.

3.1.

Programma Jeugd: jeugdcentrum

Er is bespreking gehouden met RWO (hogere overheid) en de jeugdverenigingen over de jeugdkamer. Op
de vergadering met de jeugdverenigingen werden volgende bezorgdheden geuit:
hoeveel oppervlakte zal beschikbaar zijn en hoe wordt de jeugdkamer afgesloten? Zal er voldoende
buitenruimte beschikbaar zijn en behoudt elke vereniging zijn autonomie? Tegelijk is de mogelijkheid
besproken voor gedeeld gebruik van lokalen (week/weekend gebruik).
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Voor de aanwezige jeugdverenigingen is dit mogelijk. Maar ze vragen wel naar een ‘privé-stockage-ruimte’
en exclusieve lokalen die ze niet moeten delen. Het sanitair ligt moeilijker om te delen, vooral de vraag wie
het onderhoud dan doet, houdt hen bezig.

VNJ was niet aanwezig op de vergadering, stedelijk wijkoverleg gaat nog even contact opnemen met hen
voor de Algemene Vergadering. Het is belangrijk dat zij ook op de hoogte zijn van de plannen.

Er is afgesproken dat het studiebureau een ruimtelijk onderzoek maakt voor de inrichting van de
jeugdkamer met nazicht hoe de functies voor de jeugdverenigingen/jeugdcentrum/volksportverenigingen
kunnen geschakeld worden en hoe de volumes zich verhouden in de buitenruimte. Timing: klaar tegen
paasvakantie om terug te koppelen met de jeugdverenigingen en RWO. Afspraken voor een plaatsbezoek
worden eveneens gemaakt.
3.2.

Programma Sport

Het ontwerp van de sportkamer staat het verst. Het is een gebouw met 2 bouwlagen: het niveau van de
kleedkamers en technische lokalen half verzonken ten opzichte van de sportvelden en het niveau van de
kantines. Elke club heeft zijn eigen kantine en kan uitkijken over de 4 sportvelden. Gecombineerd gebruik
van voetbal/korfbalvelden is besproken met de clubs en goed bevonden. De ontwerpers bekijken nog hoe
de leveringen kunnen georganiseerd worden en op welke manier de brandweer aan de kantines kan. De
sportkamer zal volledig kunnen afgesloten worden. Het ontwerp van hekwerk en ballenvangers is nog te
maken.
Het ontwerp van de gevels is nog niet gemaakt.
Timing: De ambitie is dat deze sportkamer in het najaar 2017 klaar zou zijn zoals vooropgesteld.

De Finse looppiste is geëvolueerd naar een loopparcours in het bos (zuidelijk) en noordelijk deel met
aangepaste ondergrond. Er wordt afgezien van de aanleg van een Finse piste met verlichting op het
gedeelte van de reserveringsstrook.

Hondenscholen
De verhuis en de inplanting van de hondenclubs moet nog verder doorgesproken worden met de
verschillende hondenscholen.
Kim heeft met Makro een gesprek gevoerd om te kijken of een deel van hun parking kan gebruikt worden.
Er zouden 70 plaatsen kunnen voorzien worden. Uitzonderlijk, op koopzondagen en kerstperiode kan het
gebeuren dat die parkingzone niet beschikbaar is, maar dit is uitzonderlijk. Dit vormt echter geen probleem
voor de clubs. Voor de grotere evenementen zullen er specifieke oplossingen moeten uitgewerkt worden,
deze zijn echter meer sporadisch.
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3.3.

Programma Park

Parkplein
Het centrale plein wordt een verzonken plein met gras. Het zou mogelijk zijn om in de winter hier een
schaatsbaan van te maken. Een trappenzone en een skatezone komen langs de rand van het plein. De
jeugddienst, de sportdienst en het stedelijk wijkoverleg organiseren samen een inspraaktraject met de
skaters van Deurne, over hoe de skate-zone gaat ingevuld worden.
Het parkplein wordt pas aangelegd als er een alternatief is voor de verenigingen die nu een plaatsje
hebben op dat terrein. Dit wordt in een latere fase gepland.

Speelbos
Het dossier is in bouwaanvraag. Algemeen concept is behouden: het cirkelpad samen met een
boomhut/klimtoren en speelaanleiding vb.: ronde boomstammen, koord tussen twee boomstammen, maar
dus ook genoeg ruimte voor jeugdverenigingen. Het stedelijk wijkoverleg gaat de vraag stellen om samen
met de jeugddienst, het design-and-build te laten beoordelen door jongeren, via de jeugdraad bijvoorbeeld.
Vooropgesteld moment van de start van de werken is dit najaar. Door bijsturingen in het ontwerp, is de
timing verschoven van zomer naar najaar.
-

De betonnen paden naar het speelbos en de brug over ’t Schijn zitten nog niet in de design &build
van het speelbos. Bedoeling is om hier ook financiën voor vrij te krijgen om dit mee op te nemen.

-

Kim heeft gesprekken gevoerd met de beheerders van Groot Schijn en de Koude Beek. Vooral
over de vraag hoe om te gaan met de oevers en naar welk valleiscenario we willen toewerken.

-

Voor de aanleg van de voetbal- en korfbalpleinen zal er heel wat zand moeten uitgegraven
worden. De ontwerpers bekijken of hier een speelheuvel van kan gemaakt worden.

Opmerkingen en aanvullingen:
-

Ludo laat weten dat aan de zuidzijde van de autostrade, er ook nog een hondenloopzone zou zijn
van een hondenclub. Vermoedelijk heeft de kleuterschool voor honden daar nog een eigendom
liggen en hebben ze dit ingericht als een hondenloopzone.

-

Ludo heeft meermaals de vraag gesteld om het breekpaaltje aan de Koude Beek, ter hoogte van
de Peter Benoitlaan, te vervangen. Eén van de paaltjes is een tijd geleden verdwenen.

-

Tenslotte is er ook bouwafval gestort in de Koude Beek. Dit zal worden doorgegeven aan de
waterloopbeheerder.

Inbraak en Veiligheid
-

Sinds twee weken staat er een parkreglement. Op deze manier kan de politie ingrijpen op
overtredingen.

-

Vraag over beveiliging. In één kantine is al 5 keer ingebroken. In verschillende kantines is
ingebroken. Voorstel om verschillende verantwoordelijken te zoeken per kantine voor de
beveiliging. Idee: een Buurt Informatie Netwerk organiseren voor het Park groot Schijn. Dit moet
opgenomen worden met Inspecteur Bernaerts.
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In verband met verlichting komt er verlichting langs de betonnen paden. Er gaat vermeden worden
om verlichting in bosgebied te zetten.
-

Waar komt wel en waar geen verlichting? De paden oost- west en noord-zuid zullen verlicht
worden tot aan de atletiekpiste, tevens alle paden die toe leiden tot de verschillende kamers in het
park, het centrale plein en de entreepleintjes.

4. Participatiecharter.
Op vraag van de stuurgroep wordt het huidige participatiecharter vernieuwd. Het nieuwe document zal
besproken worden op 10 maart 2015 met een vertegenwoordiging van de stuurgroep en alle betrokken
kabinetten.

Wat is er veranderd?
-

Alle namen zijn aangepast. Namen die niet meer van toepassing zijn, zijn verwijderd. En de
huidige betrokkenen zijn er in gezet.

-

Irrelevante punten en engagementen zijn verwijderd.

-

Er is gevraagd aan Antwerpen aan ’t woord om ook deel te nemen.

-

De ambitie voor het charter wordt verhoogd. In het nieuwe charter reikt het engagement tot
participatie verder dan de uitvoering en wordt ook het beheer van het park participatief aangepakt.

-

Bedoeling is om met het voorstel van nieuwe charter naar de betrokken kabinetten te gaan met
een vertegenwoordiging van de participatiestuurgroep. Bart Van de Venster en Antwerpen aan ’t
woord zullen dit doen.

Bespreking
Jan en Herman: Bart Van de Venster staat mee aan de wieg van dit charter. Hij moet dit zeker ook nog
bekijken. Hij heeft zijn opmerkingen al doorgestuurd. Het is een mooi werkstuk. Deeltje rond “coproductie”
is wel fijn.
Ronny vraagt zich af wat er nog overblijft van alles wat de clubs oorspronkelijk gevraagd hebben.
Uiteindelijk ligt volgens hem een ontwerp voor dat de stad wil. Dit wordt genuanceerd. Er werd in elke fase
wel rekening gehouden met de opmerkingen van de clubs. Niet de individuele clubs, maar er is telkens
een gesprek aangegaan met een groep van clubs en met hun vertegenwoordigers. Daardoor blijft het plan
ook steeds evolueren (en veranderen).
Vb. De korfbalclubs hebben op een vorig overleg bevestigd dat ze achter het plan staan.
-

Ronny ziet het zitten om zich achter het charter te zetten en dit mee te ondertekenen. Maar hij blijft wel
de hondenclubs vertegenwoordigen. En dit zal geen eenvoudig verhaal worden.

-

Staf laat weten dat de afgewerkte volkstuinen niet voldoen en dat er veel onopgeloste problemen zijn.
Het voorstel wordt gedaan om effectief met alle betrokkenen te bekijken wat het resultaat en de
huidige situatie is van de tuintjes. District Deurne spreekt af met de vzw Volkstuinen om samen te
kijken naar de huidige problemen van de tuintjes.
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5. Voorbereiding Algemene vergadering.

De algemene vergadering krijgt de laatste tijd een nieuwe invulling. Vroeger was er een groot masterplan
dat gezamenlijk kon bekeken worden. Nu zitten we meer in een informatieve fase. Er wordt rond de tafel
gepolst wat er gevonden wordt van de vorige algemene vergadering. De vraag wordt gesteld of de
werkgroepen nu nog zin hebben.

Het is belangrijk om iedereen uit te nodigen en de kans te geven om hun mening te formuleren. Maar het
is ook belangrijk om duidelijk aan te geven waarover de vergadering gaat, namelijk een geheel beeld van
het park te zien.
We gaan in de uitnodiging een duidelijke omlijning geven van de agenda: Algemene info, deelproject sport,
deelproject jeugd,…Op die manier komt iedereen met de juiste verwachting naar de vergadering.

Meer informatie
Stedelijk Wijkoverleg
03 338 45 37
Wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

