
Beste medestanders, 

 

Lange tijd hebt u niets van ons vernomen. Er was dan ook weinig nieuws te melden: wij zijn in 

afwachting van de behandeling van het beroep: de petitie met 169 ondertekenaars is verzonden 

aan de provincie Antwerpen die het beroep behandeld. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet 

bekend. 

Ondanks echt nieuwe ontwikkelingen toch nog hier 2 pagina’s met vermeldenswaardige zaken. 

 

 

Opmerkelijk bezoek 

 

Op 28 maart hebben 3 bewoners van de Molenstraat een bezoek afgelegd aan het kabinet van de 

schepen van onderwijs van Antwerpen: hieronder een kort verslag van die ontmoeting: 

 
Eind maart werden enkele bewoners van de Antwerpse Molenstraat ontvangen door de 

schepen van onderwijs. “Uit beleefdheid”, zoals de schepen zei. De bewoners wilden weten of 

de nieuwe schepen ook achter het besluit van het vorige college stond om een lagere school en 

een sporthal te bouwen in de tuin van school “De Sterrenkijker”, zowat het laatste stuk 

zichtbaar groen in de hele Harmoniewijk. Er volgde een pijnlijk moment toen een mail van 9 

oktober 2018 van de schepen, toen nog lijsttrekster, werd voorgelezen: 

“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.” 

We hadden het zelf niet beter kunnen opschrijven! 

“Maar toen was ik lijsttrekster, nu ben ik schepen,” kregen we te horen. 

Ligt niet in dit ene antwoord de hele miserie van de huidige politiek besloten?   

 

Zover het verslag van die ontmoeting: trekt u zelf uw conclusie maar. De volledige tekst van de 

mail van de lijsttrekster is te lezen op onze website: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/989829_0ba2c30054914bc59f14bf303fd37120.pdf . 

 
  

https://docs.wixstatic.com/ugd/989829_0ba2c30054914bc59f14bf303fd37120.pdf


De Molenstraat-Oase tuin 

 

De lente heeft schoorvoetend haar intrede gedaan en in de tuin van de Sterrenkijker aan de 

Molenstraat was dat de afgelopen weken goed te zien!  

(zie ook op onze website: https://www.molenstraat-oase.com/news 

 

  
 

Dit was de laatste keer, de pracht van de bloeiende Magnolia (foto’s 22 maart 2019). Volgens de huidige plannen 

wordt (naast ook nog enkele anderen) deze "zwaar ziek" verklaarde boom gerooid om plaats te maken voor een 

enorm schoolgebouw en gigantische sportzaal. 

 

 

Indien u de bloei van de Magnolia-boom gemist hebt (want die bloei is al weer voorbij) kunt u (én 

de kinderen) nu nog even genieten van de bloesem van de boom achter in de tuin die op dit 

moment in bloei staat: 

 

  
 

De prachtig bloeiende bloesem achter in de Sterrenkijker-tuin (foto’s 11 april 2019). Ook dit zal de laatste keer 

zijn want ook deze boom zal de nieuwbouwplannen niet overleven. Zie op de detail-foto hoe die kleine mannekes 

en vrouwkes buiten in de zon rond het middaguur genieten van hun boterhammen met het zicht op die pracht. 

Volgend jaar niet meer!!! 

 

Tot zover deze update. 

 

 

https://www.molenstraat-oase.com/news

