WIJKRAAD CENTRUM
Datum 01/03/2005 Nummer 02/2005
1. Aanwezigheden

Leden van
de Wijkraad

Vertegenwoordiging
Stad Mechelen
Vertegenwoordiging
Politie
Afwezig met kennisgeving

Marcel Bloemen
André Bockstal
Paul Brys
Pascal Coremans
Julien De Winter
Lieve De Bie
Steven Van Heuverswyn
Bert Meskens
Andrée Vandersmissen
Jos Lochs
Mark Maes
Koen De Koster
Natascha Bellekens
Marina Mariën
San Bogaerts (verslag)
Leen Naets, stagiaire wijkhuis centrum
Wijkinspecteurs:
Luc Van Santfoort
Herman Empsen

Guy Vermeren

Herman Verwaetermeulen

2. Verloop van de vergadering
Nr

Onderwerp – Synthese - Besluiten

Acties / reacties

Verwelkoming
Goedkeuring verslag 11/01/2005 – Opmerkingen:
- De verslagen van de wijkraad zullen ten voorlopige titel gepubliceerd worden op de website.
- Meer aandacht moet geschonken worden aan de schrijfwijze, inhoud en leesbaarheid. De werkgroep
communicatie bewoners – diversiteit zal dit verder opnemen.
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Zin toevoegen aan
website ‘ten voorlopige
titel’.

WIJKRAAD CENTRUM
Voorbereiding Algemene Bewonersvergadering 14 maart 2005
.
♦ Uitnodiging is tijdig in de bus gevallen, de inhoud en opzet zijn duidelijk.
♦ Discussiegroepen: hiervoor kan een grote tafel op het podium gezet worden en een 2de in de zaal
vlakbij het podium (voor een eventuele 2de groep).
♦ Verslaggeving en leiding:
Afvalbeleid: leiding: Marcel (Marina 2de groep) – verslag Koen Decoster + Wijkmanager
Ruimtelijke Ordening: leiding Andrée (Koen 2de groep) – verslag Marina Mariën - Wijkmanager
Mobiliteit: leiding Steven (Bert 2de groep) – verslag Andrée Vandersmissen + San
♦ Onthaal: een tafel voor informatie over de wijkraad en een “programmaboekje” voor de deelnemers.
Lieve Debie wordt gevraagd of ze verantwoordelijk wil zijn voor het onthaal, uiteraard geholpen door
andere leden. Lieve is ook timekeeper.
♦ Programmaboekje: op een dubbelgevouwen A4 blad met vooraan het programma, blad 2 plaats voor
eigen notities, blad 3: evaluatie en opmerkingen, blad 4: kandidatuurstelling voor wijkraad. Blad 3 en
4 wordt afgegeven. Dré Bockstal zal dit opmaken.
♦ Affiche met aankondiging volgende datum wijkraad (Dré Bockstal)
♦ Los Loch voorziet bonnetjes.
♦ Teleurstelling dat Vinci niet aanwezig zal zijn met een stand.
♦ Waarom geen buurtcomités op een bewonersbeurs? Idee wordt meegenomen voor een volgde keer.
Hier is meer eerder sprake van een dienstverleningsbeurs.
♦ Badges: gewoon naambadges zoals voorheen.
ALLE aanwezige leden van de Wijkraad dragen een badge.
♦ Animator: Dré Bockstal zorgt voor de aankondiging van de discussiegroepen.
♦ Bar: Is de ganse avond open is, zullen er bonnetjes verkocht worden (opbrengst voor de WR-. Iedere
aanwezige krijgt 1 gratis bonnetjes bij het binnenkomen. Jos Lochs en Paul Brys staan in voor de
verkoop. Dré Bockstal zal zich met de financiën bezig houden.
♦ Vrijwilligers: zaal klaarzetten, bar, opruimen. Namen doorgeven aan wijkmanager.
♦ Nieuwe leden: alle aanwezige leden doen pro-actief aan ledenwerving.
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WIJKRAAD CENTRUM
Terugkoppeling werkgroepen
Mobiliteit – Mogelijke prioriteiten 2005:
• Fietsverkeer in het Centrum
• Verkeersdruk op de Ring (vesten) verminderen vooral door de knelpunten aan te pakken. Dit komt
eveneens de binnenstad ten goede want nu wordt de binnenstad gebruikt om de Ring met zijn
lange files te vermijden.
• Circulatiepatronen in de binnenstad (lussensysteem) – autoluwe zone – toegankelijkheid van de
scholen – bereikbaarheid voor handelaars en bewoners.
• Infrastructuur en staat van wegen en voetpaden– verkeersstromen van fietsers – veiligheid
voetgangers – inrichting openbaar domein in functie van verkeersstromen – zichtbaarheid
verkeersborden.
• Opvolging verkeersproblematiek (heraanleg Melaan, Veemarkt) – capaciteit waaronder het
bewonersparkeren zeker niet verminderen.
• Verkeerspark in Vrijbroekpark en meer algemeen verkeersopvoeding.
Er zullen nog prioriteiten worden vastgelegd. Verdere bespreking op de volgende bijeenkomst van de
werkgroep.
Ter info:
Zodra de matrix met de gestelde prioriteiten van alle dorpen en wijken beschikbaar is zal deze
kenbaar gemaakt worden aan de wijkraad. De matrix bevat dossiers buiten het centrum
gelokaliseerd. Doch voor ‘de wijk centrum’ zijn de dossiers Pr. De Troyestraat, Auwegemvaart en een
fietsenstalling in de Stationsbuurt naar voren geschoven, gezien ze buiten de vesten liggen.
Afvalbeleid
•
•
•

- prioriteiten 2005
Opvolgen dossier ‘Diftar’
Sluikstorten
Containerparken (in functie van sluikstorten)

Communicatie Bewoners & Diversiteit - prioriteiten 2005
• Wijkkrant (Redactieraad artikels voorzien, hoe kan de krant inhoudelijk zijn kwaliteit
verhogen, hoe bekomen dat de krant meer gelezen zal worden…)
• Website wijk- en dorpszaken (Hoe kan de wijkraad dit kanaal gebruiken?)
• Diversiteit (Pogen om drie doelgroepen bereiken)
Ruimtelijke Ordening – prioriteiten 2005
•
•
•

Inrichten en herwaardering van groene zones
Het verder opvolgen van dossiers – Herbestemmingen van oude gebouwen, te slopen sites
Deelname in inspraakgroepen van projecten Melaan en Euroshopping
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WIJKRAAD CENTRUM
Verkiezen voorzitter
Kandidaat: Marina Mariën. Kandidatuur wordt door de leden aanvaard.
De gespreksleiders van de werkgroepen blijven dezelfde.
Notulen
Collegebesluit december ’04:
‘Het college geeft opdracht aan de dienst wijk- en dorpszaken een systeem uit te werken om de wijkraden
continu op de hoogte te houden van de beslissingen van het college, die betrekking hebben op de diverse
wijken en dorpen.’
De notulen worden verspreid onder de leden die interesse hebben.
Varia
• Op de vraag om het lidmaatschap te herbevestigen zijn 17 positieve reacties gekomen. Drie mensen
hebben schriftelijk meegedeeld niet langer deel uit te maken van de wijkraad. We danken hen voor hun
inzet van de vorige jaren. Een aantal leden heeft niet gereageerd en zullen van de lijst gehaald worden.
• 5 maart 2005: project ‘wijkelingen’ (Den Deigem) i.s.m. Mechelaars uit de Balkan, West-Afrika, Armenië,
Perzië en de voormalige Sovjetstaten, de dienst Diversiteit. Dré Bockstal, gespreksleider werkgroep
communicatie bewoners – diversiteit, is gastheer.
• De ledenlijst bevat private gegevens zoals GSM, telefoonnummer… Gelieve met deze gegevens
op een discrete manier om te gaan en niet te verspreiden. De wijkmanager blijft als
contactpersoon fungeren.
• Datum koepelvergadering is nog niet gekend.
• Op de volgende wijkraad zal burgemeester Somers aanwezig zijn.
• Woensdag 23 maart project ‘Thuis in de Stad’. Meer info: www.thuisindestad.be of in ‘Onder den Toren’.
Andrée Vandersmissen, Marina Mariën en Paul Brys zullen aanwezig zijn.

In bijlage:
• Timing 2005

3. Volgende wijkraad
Dinsdag 19 april 2005 om 19.45u.
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