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Park Groot Schijn
Participatiestuurgroep

Datum vergadering:

01/10/2015

1. Aanwezigen
Kris Goossenaerts (Kabinet Van Campenhout - publiek domein/sport)
Leon Goris (Kabinet Van de Velde - ruimtelijke ordening/stadsontwikkeling)
Peter Wouters (Districtsvoorzitter Deurne)
Elke Brydenbach (Districtsschepen Deurne voor jeugd)
Herman Beyaert (Participatiestuurgroep)
Staf Van Tichelen (Participatiestuurgroep)
Jan Mertens (Participatiestuurgroep)
Ludo Bogaert (Participatiestuurgroep)
Patrick Van der Avert (Participatiestuurgroep)
Kim Verstrepen (SW Stadsontwikkeling/ontwerp&uitvoering)
Noud Wynants (Filmmaker)
Jan Caljon (SL Woonomgeving stedelijk wijkoverleg district Deurne)
Verontschuldigd: Ronny Rogge, Tjerk Sekeris, Bart Van de Venster, Sabine De Meulder, Hanneleen
Broeckx

Noud Wynants wordt voorgesteld. Hij is bezig met een presentatiefilm te maken rond Park Groot Schijn.
Om een indruk te krijgen van het participatietraject volgt Noud éénmalig de participatiestuurgroep mee.

2. Agenda

•
•
•
•
•

Verslag van de individuele gesprekken met de stuurgroepleden
Voorstel nota invulling toekomstig participatietraject
Stand van zaken en verdere planning werf Park Groot Schijn
Voorstel en planning participatietraject verschillende deelprojecten Park Groot Schijn
Bespreking stand van zaken hernieuwing Participatiecharter

3. Verslag van de individuele gesprekken met de stuurgroepleden

Het verslag van de individuele gesprekken werd nog niet online gezet omdat het een overzicht is van
persoonlijke gesprekken, waarbij persoonlijke meningen weerklinken. Om iedereen de kans te geven om
nog feedback op het verslag te geven wordt er afgesproken dat de opmerkingen van vandaag nog worden
toegevoegd. Vervolgens sturen we het verslag van de individuele gesprekken samen met de nota rond het
participatietraject nog eens naar alle leden van de participatiestuurgroep met de vraag om tegen 23
oktober 2015 ten laatste nog opmerkingen door te sturen, zodat de finale versie gedragen is door
iedereen.
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Vraag tot aanpassingen:
-

Actiecomité Site Ruggeveld vocht niet enkel plannen aan. Ze ijverde aanvankelijk via algemene
vergaderingen (enkel verenigingen van de site en betrokken politici werden uitgenodigd) voor
een regularisatie van het zonevreemd zijn van de verenigingen op de site Ruggeveld. Pas later
kwam de stad met een plan dat door het comité werd verworpen (door foute communicatiegeen draagvlak...).

-

Paul Lermytte is niet de uitvinder van de vergaderstructuur Algemene Vergaderingen. Hij heeft
deze vergaderstructuur verbeterd en uitgebreid. Hij heeft niet enkel de verenigingen van de site
Ruggeveld, maar ook die van de site Boterlaar doen samenwerken via dialoog. Samen ook met de
omwonenden, district, stad en ambtenarij.

-

Patrick Van Der Avert IS nog steeds voorzitter van het oudercomité scouts Impeesa.

-

Het nieuwe scoutslokaal van scouts Impeesa is IN Park Groot Schijn.

-

Rond het speelbos is wel overleg gepleegd en dit is besproken, maar in de laatste fase is dit niet
meer gebeurd.

4. Voorstel nota invulling toekomstig participatietraject
Nota wordt overlopen en iedereen kan zich hierin vinden. We spreken af om deze nog eenmaal door te
mailen naar alle participatiestuurgroepleden, zodat ook de afwezigen nog de kans krijgen om hun
commentaar te geven.
Volgende opmerkingen worden alvast meegegeven:
-

Bij de participatiestuurgroep 1.1. Wat? Mag “de evolutie van het park te schetsen” iets duidelijker
zijn, dit is nu te vaag omschreven.

-

De frequentie van de algemene vergadering is twee à drie keer per jaar, niet drie à vier keer.

De opmerkingen worden toegevoegd aan de nota en de herwerkte versie wordt mee gestuurd met het
verslag, met de vraag om voor 23 oktober 2015 te reageren. Na deze datum kan de nota gepubliceerd
worden op de website.

5.

Stand van zaken en verdere planning werf Park Groot Schijn

Via een presentatie overlopen we de verdere planning van alle deelprojecten van Park Groot Schijn.
Telkens wordt het geplande communicatie-, en participatietraject mee bekeken. Zie bijlage.
5.1. Speelbos:
Het participatietraject van het speelbos is afgerond, we komen nu in de realisatiefase, waarbij de nadruk
op communicatie ligt.
De algemene vraag wordt gesteld om extra beplanting te voorzien in het speelbos. Anders blijven de
netels welig tieren. Eventuele jonge boompjes extra voorzien.
Vraag om duidelijk te communiceren naar de jeugdbewegingen rond het speelbos.
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5.2. Sportkamer
Vraag wordt gesteld of de bouwaanvraag voor de sportkamer op het college is geweest. Dit wordt
bevestigd door de projectleidster, dit is geagendeerd door stadsbeheer.
De tijdelijke parking ter vervanging van die aan de Ruggeveldlaan komt aan de andere kant naast de
skipiste.
Er zal nog zand moeten aangevoerd worden om de sportkamer te realiseren, aangezien de grond op deze
moment niet waterpas is.
De sportkamer heeft samen met de betrokken clubs een finaal ontwerp gekregen. Er wordt samen gezeten
met de betrokken clubs om te kijken hoe het verdere beheer van het park vorm gaat krijgen. Er wordt ook
gecommuniceerd naar de clubs waarop de realisatie van de sportkamer invloed zal hebben.

5.3. Park fase 1
Op de algemene vergadering zullen we het voorontwerp van parkaanleg fase 1 (de parkaanleg rond de
eerste sportkamer) voorstellen; de gebruikers kunnen hier dan feedback over geven. Dit is belangrijk
aangezien de lay-out van deze fase ook doorgetrokken wordt naar park fase 2.

5.4. Jeugdkamer
De kabinetten van jeugd en sport hebben gesprekken gevoerd met de duikclub om hun lokaal te gebruiken
en in te richten als jeugdcentrum. Als compensatie zal de duikclub een (tijdelijk) alternatief worden
aangeboden (in het projectgebied); op langere termijn zoekt de sportdienst naar een blijvende oplossing.
In de MS hoeve kunnen een 250-tal personen binnen. Het is de bedoeling dat in het toekomstige
jeugdcentrum meer volk kan. Het jeugdcentrum krijgt een netto oppervlakte van 250m². Dit betekent dat er
officieel 500 personen binnen mogen als er een feest wordt georganiseerd.
Vanuit de participatiestuurgroep wordt de bezorgdheid geuit dat de jeugdverenigingen op de hoogte
moeten zijn van deze laatste ontwikkelingen. Er wordt gevraagd om voor de volgende algemene
vergadering nog eens samen te zitten met hen.

5.5. Centraal Plein en Park Fase 2
Rond het centraal plein zal sowieso overleg zijn met de betrokkenen bij het Parkplein. Deze inspraak zal
ruim opengetrokken worden.

5.6. Woonwagenterrein
Op dit moment wordt er bekeken op welke manier dit precies gaat worden ingevuld. Er loopt momenteel
een bevraging bij de bewoners rond de invulling. Als deze bevraging rond is, zitten we sowieso terug
samen met hen om hierover terug te koppelen.

5.7. Hondenscholen
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de drie verschillende hondenclubs van Park Groot Schijn.
Hoba zal een plaats krijgen in de hondenclub-kamer. Aangezien er nu volop ontworpen wordt aan de
sportkamer 1 en het parkgebied hierrond, willen we terug samenzitten begin januari 2016.
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Vanuit de participatiestuurgroep wordt de bezorgdheid geuit om naar HOBA sneller terug te
communiceren over het verdere verloop van het participatietraject. Nu ontstaan er immers verhalen over
het hoe en wat van hun toekomstige site.

6. Participatiecharter
Op vraag van de stuurgroep wordt het huidige participatiecharter vernieuwd. Er is vanuit het college van
burgemeester en schepenen beslist om hoofdstuk 3:DUUR aan te passen. Nu staat er: “Dit nieuwe charter
waarborgt de samenwerking voor het vervolgtraject tot de oplevering van het project.” Uit de individuele
gesprekken met de leden van de participatiestuurgroep werd de vraag gesteld om een beetje uitleg te
geven bij de beslissing van het college.
De kabinetsmedewerkers kaderen de beslissing van het college. De belangrijkste reden is dat het college
geen documenten tekent die oneindig zijn. In zijn vorige versie was het participatiecharter oneindig.
Tevens wordt de kans gegeven om reeds rond het beheer van bepaalde kamers te experimenteren,
aangezien de oplevering van het park nog vrij lang zal duren.
De ondertekening zal doorgaan op 12 december 2015 om 16.00u. We berichten zo snel mogelijk over de
concrete invulling.

7. Communicatie
-

De stad werkt een nieuwe huisstijlgids uit om alle communicatie van Park Groot Schijn in te
kaderen. We brengen u hiervan op de hoogte.

-

Filmmaker Noud Wynants zal een presentatiefilm maken over Park Groot Schijn.

8. Voorbereiding Algemene vergadering.
De volgende algemene vergadering zal doorgaan op 17 november 2015 om 20.00u.
Op de agenda van volgende vergadering:
-

Inspraak: Lay-out van het park.

-

Info: Participatiecharter en afspraken verdere verloop van participatietraject.

-

Info: Stand van zaken park met verschillende onderdelen.

-

Info: voorstelling participatietraject sportkamer

-

Overzicht

9. Varia
Ludo Bogaerts stelt de vraag wie het onderhoud verzorgt voor de strook voor de volkstuinen. Ondertussen
is duidelijk dat Riolink het onderhoud van deze strook op zich neemt.

Meer informatie
Stedelijk Wijkoverleg t.a.v. Sabine De Meulder en Jan Caljon
03 338 45 88
Wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

