WIJKRAAD CENTRUM
Datum 19/04/2005 Nummer 03/2005
1. Aanwezigheden

Leden van
de Wijkraad

Marcel Bloemen
Paul Brys
Mark Maes
Jos Lochs
Andrée Vandersmissen
André Bockstal
Theo Verheyden
Johan Schaltin
Natascha Bellekens

Vertegenwoordiging
Stad Mechelen

San Bogaerts (verslag)

Afwezig met
kennisgeving

Luc van Espen
Paul Brys

Herman Verwaetermeulen
Julien De Winter
Lieve De Bie
Bert Meskens
Steven Van Heuverswyn
Gerhard Lowet
Gunter Schoeters
Jan Verhasselt
Marina Mariën

Herman Empsen
Koen Decoster

2. Verloop van de vergadering
Nr

Onderwerp – Synthese - Besluiten
Verwelkoming + Kennismakingsronde
De voorzitster verwelkomt de leden en geeft een korte toelichting over de wijkraad
centrum met zijn indelingen in werkgroepen.
Jaarlijks komen de wijk- en dorpsraden samen. Op 20 april zullen Marina Mariën, Mark
Maes en Koen Decoster de wijkraad centrum vertegenwoordigen. Het nieuwe reglement
staat op de agenda. In het compromis is rekening gehouden met opmerkingen van de
werkgroep communicatie beleid.
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Acties / reacties
Reglement van de ABV en de wijk- en
dorpsraden wordt op later tijdstip bezorgd
door de wijkmanager.
Bemerkingen:
Gezien het grote aantal inwoners van wijk
centrum, zou de afvaardiging naar de
koepelvergadering in verhouding mogen
zijn.
De uitnodiging is een week voor de
vergadering toegekomen, waardoor een
goede voorbereiding onmogelijk was.

WIJKRAAD CENTRUM
Goedkeuring verslag 1/03/05
Aanvullingen:
• Terugkoppeling werkgroepen – naast het vastleggen van prioriteiten is het ook de
bedoeling concrete doelstellingen vast te leggen.
• De Kruidtuin is een prioriteit voor de werkgroep ruimtelijke ordening.
Evaluatie Algemene Bewonersvergadering 14/03/05
Vragen naar de stand van zaken:
• Een algemene tevredenheid.
- Streefbeeldstudie,
• De formule is voor herhaling vatbaar. Doel was input van mensen te bekomen.
- Dijlepad,
• Het aantal aanwezigen vermeld in het verslag is onjuist, aangezien enkel zij die een - Kruidtuin.
verslag vroegen hiervoor geteld werden. Sommigen vroegen geen verslag en bij de
koppels werd maar 1 verslag gevraagd (en 1 naam genoteerd).
Oproep naar leden om bij een ABV een
• Via een e-mail werden de standhouders bedankt en werd gepolst naar hun reactie.
handje te helpen.
• De groepen beter afscheiden door panelen, zo kan men vermijden dat de ene groep de
andere stoort.
Opmerking: vuilbakken van de glutons zijn
• De gespreksgroepen waren iets te groot  3 groepen maken.
storend.
• Tussen de gespreksgroepen was te weinig tijd voorzien.
• Duidelijke afspraken over wie verslag maakt van de verschillende groepen.
Is een andere locatie mogelijk voor een
• De gespreksleiders hebben goed werk geleverd.
ABV? Suggestie: cultuurcentrum.
• Kan een ABV op een zaterdag plaats vinden? Ja, indien er geen beroep wordt gedaan
op stadsdiensten en de aanwezigheid van het college en burgemeester niet vereist is.
Terugkoppeling werkgroep communicatie beleid
De werkgroep heeft zich afgelopen jaar o.a. gebogen over het reglement van de wijk- en
dorpsraden en de afsprakennota van de afdeling wijk- en dorpszaken. Beide documenten
worden besproken op de koepelvergadering.
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Terugkoppeling werkgroep communicatie bewoners - diversiteit
- Gespreksleider: Dré Bockstal neemt ontslag, Lieve De Bie is nieuwe gespreksleidster.
- Wijkkrant:
De timing beter opvolgen. Artikels voor de volgende wijkkrant ten laatste 24/06 binnen
brengen.
- Website wijk- en dorpszaken:
Website: wijkmanager informeert.
Kan men de data van de wijkraadverslagen niet duidelijker aangeven? Hoeveel ruimte is
beschikbaar voor de wijkraad en wat mag wel of niet op de site gezet worden?
- Doelgroepen:
Marina Mariën zoekt de contactgegevens.
Eén van de doelstellingen voor dit werkjaar is het contacteren van 3 doelgroepen om Dré Bockstal maakt de voorstellingstekst.
naar hun wensen te vragen. Volgende groepen worden gecontacteerd via e-mail met
een voorstelling van de wijkraad, de vraag welke wijkgebonden dossiers zij behandelen
en hoe de wijkraad eventueel kan helpen deze te verwezenlijken.
• Kansarmen, via De Lage Drempel en/of De Keeting
• Buurtcomités uit het Centrum, via een mail aan hun voorzitter
• Handelaarscomités uit het Centrum
Waarom staat de informatie van de stad aan de inwoners enkel in De Streekkrant? Deze Op 10/5 zal de vraagstelling geformuleerd
wordt beschouwd als een reclameblad en dus niet in alle bussen verdeeld (stickers). Kan worden en aan de bevoegde dienst
een stad als Mechelen zich geen echte Stadskrant permitteren, die wekelijks of overgemaakt worden.
halfmaandelijks verschijnt? Deze zou de verschillende wijkkranten vervangen met plaats
voor buurtcomités en wijkraden volgens een beurtrol, zodat hun informatie vlugger naar
de bewoners gaat. Kunnen verwezenlijkingen van de wijkraad niet via persberichten
verspreid worden?
Terugkoppeling werkgroep mobiliteit
Gezocht: nieuwe vrijwilliger voor de
De werkpunten voor 2005 worden gebaseerd op opmerkingen en vragen uit de ABV van 6 verslaggeving.
december 2004 en 14 maart 2005. Volgende punten werden in volgende volgorde
weerhouden:
De zachte weggebruiker
Verkeersproblematiek op de ring (vesten)
Parkeerproblematiek in de binnenstad
Via de pers werd vernomen dat de stad plannen heeft om van heel de binnenstad betalend Wijkmanager informeert.
parkeren te maken. Teleurstelling dat de wijkraad niet geïnformeerd werd.
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Terugkoppeling werkgroep Afvalbeleid
Prioriteiten 2005:
• Opvolgen dossier ‘Diftar’
• Sluikstorten
• Containerparken (in functie van sluikstorten)
Op de laatste bijeenkomst van de werkgroep afvalbeleid is er samengezeten met het
actiecomité ‘Keuze Bak of zak’. De standpunten van het comité en de wijkraad werden
vergeleken en verschillen op bepaalde vlakken. De wijkraad centrum besluit om niet deel
te nemen aan een werkgroep ‘Diftar’, georganiseerd door de stad.
Enkele bedenkingen:
Welke controlemogelijkheden heeft de overheid op het kostenplaatje dat wordt
doorgerekend aan de burger?
Logischer zou zijn dat de kosten voor afvalverwerking betaald zouden worden door de
afvalproducent.
Terugkoppeling werkgroep ruimtelijke ordening
Prioriteiten:
• Inrichten en herwaardering van groene zones.
• Het verder opvolgen van dossiers – herbestemmingen van oude gebouwen, te slopen
sites.
Kruidtuin.
• Deelname in inspraakgroepen van projecten Melaan en Euroshopping.
Schriftelijke opmerkingen ABV 14/03/05 zijn overgemaakt aan de bevoegde diensten.
Antwoorden worden verwacht over: Streefbeeldstudie, Dijlepad en Patershof.
Bijkomende vragen van de wijkraad over de stand van zaken betreffende Comet,
woonproject Kon. Astridlaan - Dageraadstraat, Nachtwinkels, Kruidtuin, Vismarkt,
uitbereiding Nona.
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Varia
• Herziening van het principe van de werkgroepen.
Enkele WR-leden vroegen een herziening van het werken met werkgroepen en brachten
volgende argumentatie naar voor :
- de initiële werkgroepen werden opgestart om de "krachten" te VERDELEN (met 20-30
man vergaderen leek toen niet zo evident) maar door het geringe aantal actieve leden,
zijn de werkgroepen zeer klein worden;
- de vergaderfrequentie ligt zeer hoog ligt (vooral als je in alle werkgroepen én op de
wijkraad wil zetelen);
- er zijn enorm veel verslagen te schrijven, mailen/posten, printen, lezen en filen,
“terugkoppelen”;
- er is redelijk veel tijdverlies is door heen en weer verkeer ("terugkoppeling" naar de WR
en terug naar de WG indien discussie terug geopend en terug naar de WR ...) ;
- indien je niet zetelt in de WG, wordt de beschikbare "dossierkennis" niet altijd ten volle
benut wordt en voelen andere WR-leden zich niet echt meer betrokken;
- het wijkraadverslag is momenteel niet echt een efficiënt werkinstrument is, waarin
duidelijk, kort en krachtig gerapporteerd wordt.
- de vragen aan het beleid worden niet echt door de WR worden gedefinieerd terwijl een
goede vraagstelling immers essentieel is en bepalend voor de kwaliteit van het antwoord!
• Wijkkrant september '05
De werkgroep communicatie bewoners haalde aan dat de deadline voor deze krant
24/06 en dat zij zelf bijeenkomt 10/05 om de krant te finaliseren.
Er werd gevraagd aan de WR om even mee te brainstormen over de inhoud.

3. Volgende wijkraad
Dinsdag 7 juni 2005 om 19.45u.
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Er wordt aan de WR-leden gevraagd om
TEGEN VOLGENDE wijkraad na te denken
over de vraag of we misschien de krachten
niet beter terug kunnen bundelen in de
oorspronkelijke wijkraad.
Als blijkt dat er toch nog dieper op een
bepaald onderwerp moet ingegaan
worden, kan de vraag naar vrijwilligers op
desbetreffend moment gesteld en
gerichter ingevuld worden, al dan niet met
extra vergadering en petit comité.

Persoonlijke voorstelling Andrée en Steven
(gelieve rechtstreeks te bezorgen aan de
wijkmanager)
- Aan de werkgroepen wordt gevraagd of
zij een artikeltje wilden schrijven (niet
noodzakelijk) en bezorgen aan de
werkgroep vóór 10/05.
- Kunnen de concrete vragen die reeds
aan het beleid werden gesteld, en hun
respectievelijke antwoorden, in een
artikeltje worden gegoten en bezorgd
worden aan de werkgroep.
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