1

Verslag
Titel verslag:

Participatiestuurgroep (PSG) Park Groot Schijn

Datum en uur vergadering:
Plaats vergadering:
Datum volgende vergadering:

8 november 2012
Districtshuis Deurne
/

1. Aanwezigen
Manuel Verreet (AG Stadsplanning)
Jan Mertens (Werkgroep Park Groot Schijn)
Benny Van Belle (ex-buurtbewoner)
Bart Van de Venster (Werkgroep Park Groot Schijn)
Staf Van Tichelen (Comité site Ruggeveld)
Claire Verstraeten (stedelijk wijkoverleg Deurne)
Dimitri Commers (stedelijk wijkoverleg Deurne)

2. Agenda




Stand van zaken Park Groot Schijn
Voorbereiding Algemene Vergadering
Varia

3. Vergadering
3.1. Stand van zaken
1. Volkstuinen: het archeologisch onderzoek is afgerond. Eén zone (11 000m²) zal grondiger
onderzocht worden. Hiervoor moet een extra vergunning aangevraagd worden. De verhuis van de
tuinders van Ruggeveld zal hierdoor vertraging oplopen (najaar 2013). Hierdoor zal het einde van
de uitvoering fase 1 en aanvang der werken fase 2 wel dichter bij elkaar vallen.
2. Er zijn 24 kandidaturen ontvangen voor het ontwerp van het park. In december worden er 5
kandidaten geselecteerd die onderling aan een ontwerpwedstrijd zullen deelnemen. De
opdrachtomschrijving van deze ontwerpwedstrijd is een onderdeel van het bestek dat in opmaak
is. Hierin wordt uitdrukkelijk gevraagd aan de ontwerpteams om zich cfr. uitvoering masterplan te
engageren in het hele participatieproces.
In maart 2013 zal de gekozen ontwerper starten met het ontwerp van fase 2.
3. Concessiegesprekken:
a. Het derde gesprek met de voetbal- en korfbalclubs is naar de eerste week van december
verschoven. De clubs ontvangen hiervoor nog een nieuwe uitnodiging.
b. Midden januari is het volgende overleg met de hondenclubs.
4. Speelbos: begin 2013 worden bomen gekapt voor het speelbos. Het participatietraject moet
hiervan ook nog opgestart worden.

3.2. Algemene Vergadering
De algemene vergadering zal op maandag 10 december om 19 uur in het districtshuis doorgaan.
Agenda:
-

Uitvoering volkstuinen + (tussentijdse) resultaten archeologie

2

-

Concessiegesprekken: korte toelichting
Speelbos: timing
Aanstelling ontwerpers
Nieuwe leden PSG
Website

-

Oproep voor een werfbezoek aan volkstuinen en natuurontwikkeling (fase 1)
tijdens de algemene vergadering.
Bert Claes zal zich binnen AG Stadsplanning niet meer met Park Groot Schijn
bezig houden maar met het ‘groene singel’. Idee om op de algemene
vergadering Bert te laten afscheid nemen.

3.3. Varia

-

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

