
Geachte heer Willaert, 

 

Dank voor uw mail die we met veel aandacht hebben gelezen.  

 

De discussie over de bouwplannen in de schooltuin van De Sterrenkijker (Molenstraat) volgen we nauwgezet 

op.  We delen daarbij de bekommernis van de buurtbewoners. Terecht wordt gesteld dat schaarse groene 

ruimte maximaal moet worden gevrijwaard.  In ons programma pleiten we niet alleen voor uitbreiding van 

groene ruimte, maar ook voor het ontsluiten van groene ruimte (zoals schooltuinen) voor de buurt. De 

geplande werkzaamheden komen hieraan niet tegemoet: groene ruimte gaat verloren, de resterende tuin 

wordt door bebouwing afgesloten van de buurt, de dimensie van de sporthal is kennelijk niet aangepast aan 

de draagkracht van de buurt.  Het is ons inziens mogelijk om betere alternatieven uit te werken die een 

antwoord bieden aan de noodzakelijke uitbreiding van de school, met behoud van de schooltuin als groene 

oase voor de buurt en met inpassing van sportfaciliteiten op maat van de buurt.  Dit veronderstelt dat het 

bestuur met de buurtbewoners rond de tafel gaat zitten en bereidheid toont om de plannen grondig bij te 

sturen.  Dat is alvast de aanpak die wij terzake zullen verdedigen. 

 

Om te vermijden dat buurtbewoners telkens weer geconfronteerd worden met de heraanleg van straten of 

bouwplannen die geen rekening houden met de noden of wensen van de buurt, stellen wij ook de invoering 

van buurtbestekken voor. Bij de herinrichting van straten en pleinen, maar ook bij de inplanting van 

gemeenschapsvoorzieningen, draaien we de rol tussen overheid en burger om. Buurtbewoners krijgen de 

kans om op basis van een indicatief budget een eisenprogramma op te stellen, dat in een bestek te gieten en 

aan politiek en diensten over te maken. Het is dan aan de overheid om binnen dat kader de plannen verder 

uit te tekenen.  Buurtbestekken zijn een concrete vorm van participatie die de bewoners betrekken als co-

creatoren van een project in plaats van commentatoren op een project.  Een samenwerkingsmodel dat zorgt 

voor meer gedragen projecten en een vlottere uitvoering dan het huidige conflictmodel.  Bovendien zorgt 

een reële betrokkenheid van de buurt voor een verrijking van de projecten, omdat buurtbewoners, niet 

toevallig, het best de noden en mogelijkheden van hun buurt kennen. 

 

We hopen alvast dat we na 14 oktober samen met u de nodige bijsturingen kunnen realiseren zodat de 

uitbreiding van de school ook bijdraagt tot een verhoging van de levenskwaliteit voor de buurt. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Jinnih Beels  

Lijsttrekker sp.a stad Antwerpen 

 

Yasmine Kherbache 

Lijsttrekker sp.a district Antwerpen  

 


