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Bal Cirqu l’air, zaterdag 31 augustus 2019
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Beste buurtbewoner,
we hebben er een mooie, bij momenten heel warme zomer
op zitten. We sloten hem af met de allereerste editie van Bal
Cirqu l’air, een tweedaags buurtfeest dat op heel wat belangstelling kon rekenen. Op de volgende pagina kan je een kort
verslag lezen.
Uiteraard besteden wij in deze krant ook heel wat aandacht
aan het participatietraject in het kader van de herinrichting
van de wijk. Op basis van de input van het wijkgesprek van
25 september bekijken de stadsdiensten intern hoe op korte
termijn verkeersmaatregelen kunnen uitgetest worden via tijdelijke ingrepen. Op pagina 6 en 7 vind je een kort verslag van
het eerste wijkgesprek. Het eerste gesprek gemist? Niet erg, je
kan 20 oktober gewoon aansluiten.
Op 25 oktober nodigen we jullie uit op een after workparty
van de Warmste Wijk. Naast een dj is er ook een foodtruck met
mosselen en frietjes én een mobiele cocktailbar. Het is misschien ook een goed moment om het met je buren nog eens
informeel over de herinrichting van de wijk te hebben. Meer
info op pagina 8. Een dag later kan je een exclusief kijkje nemen in de Paterskerk. De afbraakfase is voorbij en het nieuwe
grondplan krijgt stilaan vorm. Inschrijven voor dit kijkmoment
is wel vereist. Meer info op pagina 3.
Veel leesplezier en tot binnenkort?
Siri

• Volxkeuken
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Bal Cirqu l’air: schot in de roos
zaterdag 31 augustus en zondag 1 september
www.balcirqulair.be
Na gedurende 5 jaar het openluchtfilmfestival ‘Ciné Leopold’ georganiseerd te hebben dacht het buurtcomité dat
het tijd werd voor iets nieuws. De ideeënbus tijdens de
laatste editie van Ciné Leopold bracht aan het licht dat de
buurt vooral warm liep voor ontspannende activiteiten voor
jong en oud: eten, drinken, dansen en niet te vergeten: iets
voor de kinderen! Daaruit werd ‘Bal Cirqu l’air’ geboren:
een feestweekend in en rond een ‘stretchtent’ op palen op
het met lampions sfeervol verlichte Prins Leopoldplein.

Se

		
Gestart werd op zaterdagnamiddag 31 augustus met een
circusinitiatie voor kinderen door de lokale circusschool
‘Circus Punt’ uit de Minderbroedersstraat. De namiddag
kwam wat schoorvoetend op gang maar al gauw overwonnen zowat 70 kinderen hun schroom en zakten af naar het
Leopoldplein. En maar goed ook. Leren jongleren! Op een
bal lopen! Met gekke stelten stappen! Koorddansen! De
pret kon niet op.
Ondertussen schoven de kinderen (maar ook de mama’s
waren fan) in groten getale geduldig aan bij Sophie van
‘coiffure confituur’ voor een allergekst kapsel.
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Goochelaar Armando Ros zorgde voor een fantastische
apotheose van deze kindernamiddag: het onmogelijke
bleek mogelijk te zijn! Zelfs zich bevrijden uit een met een
riemen dichtgesnoerde dwangbuis.
Het avondpogramma startte met een ‘Volxkeuken outdoor’:
koks Diederik, Marnik (en Hilde en Hans), Theo en Mette
bereidden heerlijke – vooral exotische – gerechten. 270
porties werden verorberd door iets minder magen. Velen
wilden immers twee gerechten proeven.
Ondertussen bracht zanger Ronny Lee de vele bezoekers in
vervoering met een vooral Nederlandstalig repertoire.
Het bal voor jong en oud met dj’s Thomas, Michael en Siri
was de kers op de taart: een veelal dicht bevolkte dansvloer voor een dj-set met vooral classics van de laatste
decennia.
Zondag 1 september kwamen 120 buurtbewoners aanschuiven voor een barbecue met keuze uit vis, vlees, halal
of veggie. De Sint-Niklase covergroep ‘Mong Chevrong’
goot een muzikaal sausje over de gerechten met covers van
o.m. Bryan Ferry, Dolly Parton, Neil Young ...
We willen alle buurtbewoners danken die een handje hebben toegestoken. Maar we waren vooral blij met de vele
nieuwe handen die we dit jaar mochten verwelkomen. Dat
deed veel deugd en eerlijk, het was echt wel nodig.
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Voor de nieuwsgierigen: volgende zomer volgt in augustus
wellicht een tweede editie van ‘Bal Cirqu l’air’. Maar wanneer is nog niet helemaal zeker. Zin om volgende keer mee
te helpen? Laat het ons weten.
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De Paterskerk: fase heropbouw is
begonnen. Kom zelf eens een kijkje nemen.

Seniorenbal | vrijdag 22 november |
14-18 uur | ‘t Bau-huis |
Slachthuisstraat 60

De derde week van november staat in Sint-Niklaas al enkele jaren in het teken van senioren. Er zijn die week fijne
activiteiten van verenigingen, de bib en nog vele andere
partners. Teveel om op te noemen maar we lichten alvast
één niet te missen activiteit wat verder toe: het seniorenbal met de band Motown Supremacy.

Alle sloop- en graafwerken werden voor het bouwverlof afgerond. Ook de nieuwe raam- en deuropeningen
werden dan reeds gerealiseerd. In augustus werden het
koor en de zuidgevel van de kerk in de steigers gezet. De
dakwerker startte met de vernieuwing van het dak en
de goten aan het koor. Ondertussen worden ook kapotte
bakstenen in de gevels vervangen door recuperatiesteen
van het afgebroken klooster.
De funderingen en kelderniveau van de box werden
reeds afgewerkt. Op 7 oktober werd de nieuwe vloerplaat in de kerk gestort. Hiermee zijn we na een lange
periode van vooral afbraakwerken beland in een nieuwe
fase van heropbouw en krijgt het nieuwe grondplan
stilaan vorm.
Op zaterdag 26 oktober van 9 tot 12 uur kan je als
buurtbewoner onder begeleiding en in kleine groepjes
een kort bezoek brengen aan de kerk. Rondleidingen zijn
voorzien om 9 uur, 9.30 uur, 10 uur, 10.30 uur, 11 uur en
11.30 uur. Graag 10 minuten op voorhand aanwezig zijn.
Je kan reserveren via wonen@sint-niklaas.be. Gelieve
ook aan te geven welk uur jouw voorkeur geniet.

Na het succes van vorig jaar komen de drie
dames met hun adembenemende soulstemmen,
begeleid door een strakke, funky live band, terug
om je mee te nemen door de geschiedenis van
Motown Music. Zij brengen nummers van o.a. The
Supremes, Martha Reeves and the Vandellas, Gladys
Knight and the Pips, The Marvelettes, Stevie Wonder
en Marvin Gaye. De bijhorende danspasjes en
glitterjurken doen de sound van Hitsville nog beter tot
zijn recht komen. Niemand zal aan de verleiding
kunnen weerstaan om zich op de dansvloer te wagen!
Na het optreden is er nog een dj tot 18 uur.
Tickets kosten 3 EUR (2 EUR kansenpashouders).
Ze zijn vanaf 14 oktober te verkrijgen aan de balie van
het welzijnshuis. Je kan ook kaarten reserveren of aan
de inkom aankopen.
Voor meer info of reservaties: 03 778 37 26 of
senioren@sint-niklaas.be.
Meer info over het programma kan je vinden op de
flyer die in alle stadsgebouwen te verkrijgen is en via
de website www.sint-niklaas.be/senioren.
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Stampvoetswandeling, woensdag 3 juli 2019
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Deze Stampvoetswandeling (ook wel succes- en knelpuntenwandeling genoemd) werd met bijna uitsluitend
mensen met een mobiele beperking afgelegd of met
mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is zich vlot en
veilig op het openbaar domein te verplaatsen. Bedoeling
was de knelpunten, maar ook de goede verwezenlijkingen
in de buurt te onderzoeken. Het werd een wandeling van
maar liefst twee en een half uur. Alles werd nauwkeurig
gedocumenteerd met foto’s.
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Heel fijn was ook dat 2 deelnemers zich daarna met alle
plezier inzetten voor Bal Cirqu l’air.
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Veel dank aan Fons, Jo, Katja, Katrien, Phillip, Dirk, Godelieve, Edgard, Guido en Paul voor de leerrijke tocht.
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Het was een zeer leerrijke ervaring voor alle deelnemers.
Wat op het eerste gezicht soms toegankelijk lijkt, is dat
bij nader inzien niet. Het is pas door met mensen met
verschillende beperkingen op pad te gaan dat het duidelijk wordt dat alledaagse verplaatsingen en ontmoetingen niet voor iedereen evident zijn en we er, ook al doen
we ons best, misschien net iets te licht overgaan.
Uiteindelijk ging de tijd zo snel dat de Prinses Marie-Joséstraat en Prins Karelstraat niet meer aan de beurt
kwamen. We eindigden in de brasserie van de Tuin van
Myra waar nog een hapje werd gegeten maar waar vooral
veel werd bijgepraat en de deelnemers elkaar beter leerden kennen. Ook de brasserie bleek voor de meesten een
ontdekking in de buurt.

Buurtonderzoek met de buurtkinderen
Nog in het kader van het participatietraject konden ook
kinderen hun ervaringen in de wijk en de pleinen met
ons delen. Toen de pretcamionet deze zomer passeerde
op het Elisabethplein knutselden een tiental kinderen
het plein van hun dromen. De kinderen van het derde en
vierde leerjaar uit basisschool Sint-Camillus werden in
de klas door de bevraging voor kinderen geloodst. De kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar toonden de plekken
die zij nu al leuk vinden en de plekken die zij minder leuk
vinden. Nadien droomden we samen hoe de Elisabethwijk
beter kan worden. Wordt vervolgd.

Meer

			

Het volledige verslag van beide activiteiten maakt deel
uit van het participatietraject rond de herinrichting van
de Elisabethwijk. Nog meer nieuws over het participatietraject op pagina 6 en 7 van deze krant.
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1 dag niet: 18 oktober, nationale
actiedag tegen woninginbraken
			
Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De beste sloten zullen niet helpen als je ze niet
gebruikt of als je tegelijkertijd een raam laat openstaan. Veilige leefgewoonten kosten weinig of niets en
hebben toch een enorm effect in het buiten houden
van ongewenste bezoekers. Deze maatregelen zijn zo
eenvoudig dat ze vaak over het hoofd gezien worden.
Dit zijn enkele voorbeelden van organisatorische
maatregelen:
•

Doe altijd je ramen en deuren op slot, ook als je maar
voor even afwezig bent.

•

Draag zorg voor je sleutels: hang er geen labels aan
en laat ze niet aan de binnenkant van ramen of deuren zitten of – erger nog – verstopt onder de deurmat.

•

Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is:
gebruik tijdschakelaars voor de verlichting, laat bij
afwezigheid je brievenbus leegmaken en vraag aan
je buren om de rolluiken op en af te laten. Vermeld
op sociale netwerken vooral niet dat je op vakantie
vertrekt.

•

Plaats aantrekkelijke voorwerpen zoals gsm, laptop,
GPS, televisie, hifi-keten ... uit het zicht van voorbijgangers.

•

Berg materiaal zoals een ladder, tuingereedschap ...
dat inbrekers van pas kan komen op.

•

Merk en registreer je goederen.

•

Wees een waakzame buur. Een gezonde nieuwsgierigheid voor wat er op straat of bij de buren gebeurt, kan
helpen om de risico’s op diefstal te verkleinen.

Meer tips kan je vinden op www.1dagniet.be

Verdeling gratis plantgoed Elisabethwijk
			
Wordt verwacht: verdeling gratis plantgoed voor je
tuin! Eind november of begin december verdeelt de
stad streekeigen plantgoed van alle formaten in de
Elisabethwijk.
Binnenkort krijg je alle informatie over de juiste datum, plaats en het soort plantgoed. Hou je brievenbus,
hoplr en facebook in de gaten.
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KALENDER
20-10-2019 | Participatietraject herinrichting
Elisabethwijk | tweede wijkgesprek | Zaal Familia
| 10 uur
Een brunchformule voor de hele familie. Met volwassenen
gaan we door op de bevindingen van het eerste gesprek.
We maken voorstellen en ideeën meer concreet en leggen
de grote lijnen voor het ontwerp vast. Kinderen en jongeren kunnen op een leuke manier meewerken.

25-10-2019| After work Warmste Wijk | Infopunt
Elisabethwijk | Truweelstraat 138 | 16-20 uur
Iedereen is welkom. Trommel je buren op en neemt gerust
de kinderen mee. Wij zorgen voor (kinder) animatie, foodtruck, cocktailbar en dj.

26-10-2019 | Kijkmoment Paterskerk | Truweelstraat | 9-12 uur | gratis
Die dag nemen we een kijkje in en rond de kerk om de stand
van zaken te bekijken. Je krijgt een exclusieve kijk achter de
schermen. Inschrijven noodzakelijk. Meer info pagina 3.

25-11-2019 | Participatietraject herinrichting
Elisabethwijk | derde wijkgesprek | Zaal Familia |
19.30 uur
Die avond liggen er verschillende scenario’s op tafel. We
bespreken in detail alle voor- en nadelen. Het stadsbestuur
beslist op basis van deze bespreking welk scenario wordt
uitgewerkt.

18-01-2020 | Nieuwjaarsreceptie | Prins Leopoldplein | 17-20 uur
Kom samen met je buren naar het Prins Leopoldplein. De
buurtwerking trakteert op een lekker drankje. Het zou fijn
zijn als jullie een kleine versnapering meebrengen.

09-02-2020 | Participatietraject herinrichting
Elisabethwijk | toonmoment | Zaal Familia | 10
uur
We werkten samen naar een ontwerp voor de pleinen en
dat vieren we. Ook deze zondagvoormiddag kan je brunchen
met de hele familie.

Wordt verwacht | verdeling plantgoed | gratis
Binnenkort meer info over deze verdeling van gratis plantgoed voor uw tuin.

Elke derde zaterdag van de maand | Volxkeuken |
Masereelhuis | Truweelstraat 85 | 19 uur
Een organisatie van het masereelhuis. Inschrijven kan via
volxkeuken@elisabethwijk.be.
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Samen werken aan de wijk van morgen: herinrichting Elisabethwijk
Woensdag 25 september vond het eerste wijkgesprek plaats in zaal Familia.
Meer info: www.sint-niklaas.be/elisabethwijk

Meer dan 70 personen waren afgezakt naar zaal Familia om mee te denken over de herinrichting van de Elisabethwijk.
Het studiebureau Stramien gaf een inleidende presentatie maar daarna was het de beurt aan de buurtbewoners en
gingen ze zelf aan de slag. Het werd een boeiende avond.
Nog even kort wat uitleg voor wie nog niet mee is. De Elisabethwijk is een stadswijk waar het goed wonen is. De wijk
heeft een heel eigen karakter, met onder meer twee grote pleinen, waardevolle architectuur, kleurrijke inwoners, een
actieve buurtwerking ... Maar de wijk kampt ook met een aantal uitdagingen. Er is veel doorgaand verkeer en een hoge
parkeerdruk. De speelinfrastructuur is beperkt en jullie geven aan dat de buurt te weinig groen heeft.
Het stadsbestuur wil daarom samen met de bewoners nadenken en een traject bewandelen om de Elisabethwijk aangenamer, groener en verkeersluwer te maken. De eerste stap was de aanstelling van studiebureau Stramien. Stramien
heeft als opdracht samen met de bewoners een schetsontwerp voor de wijk uit te werken.

Samen werken aan de wijk van morgen: stand van zaken
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Op 25 september was er een eerste wijkoverleg. Stramien startte zijn presentatie met een analyse van de wijk. Het
groenplan, het speelweefsel actieplan, het masterplan publiek ruimte (dit is een handboek voor de inrichting van straten), het klimaatplan en uiteraard ook het mobiliteitsplan kwamen daarin aan bod. De ambitie is vooral om een veilige
en leefbare stadskern te creëren. De herinrichting van het Koningin Elisabethplein en het Prins Leopoldplein zijn wat
dit betreft een concreet project.
Belangrijk moment in het proces is het verkennen van de wijk. Hier zijn al een aantal stappen gezet. Zo zijn er zowel
‘s ochtends als ‘s avonds verkeerstellingen geweest. Hieruit bleek vooral dat de Koningin Elisabethlaan en de Mercatorstraat de drukste straten zijn. Er is ook onderzoek gedaan naar het aantal parkeerplaatsen en hun bezettingsgraad en
dit zowel in de week als in het weekend. Conclusie is dat de parkeerdruk vooral door bewoners komt en dat het aantal
private parkings (garages, winkels ...) groter is dan de openbare. De buurtwandeling ‘Stampvoets’ toonde dan weer de
pijnpunten aan voor mensen die in hun mobiliteit beperkt zijn. Ook met de kinderen en jongeren is er een traject afgelegd in de wijk (meer info pagina 4).
Ondertussen is ook de meerderheid van de bevragingen die iedereen in augustus in zijn bus kreeg, verwerkt. Ongeveer
168 bewoners hebben deze ingevuld. Maar liefst 42 kinderen hebben de ‘kinderbevraging’ ingevuld. Op de vraag ‘waar
moet er volgens jou absoluut rekening mee gehouden worden bij de heraanleg van de pleinen?’ was het antwoord (uit
96 reacties): weren doorgaand verkeer (48x), groen en water (40x), buurtleven stimuleren (37x), veiligheid (28x), parkeergelegenheid (20x), netheid (13x), hondenweide/hondentoilet (12x) en auto faciliteren (3X). Ook de conclusies van
de groep kinderen en mensen met een mobiele beperking werden meegegeven.
Daarnaast werd d.m.v. illustraties stilgestaan bij hoe straten en pleinen groener en veiliger ingericht kunnen worden.
6

Untitled-137 6

D

7/10/2019 17:00:22

wijk.
n

wijk
en
hoge

anien

et
traeilige
wat

wel
catoren
ntal
r de
afge-

veer
waar
d (uit
arvan

en.

Daarna was het aan de buurtbewoners zelf
Wie wou kon na de presentatie nog aanschuiven aan één van de vijf debattafels. Hier gingen we met de bewoners
samen aan de slag. Aan tafel één maakten wij een analyse van de sterke en de zwakke punten van de wijk. Waarom
woon je graag in deze wijk? Wie gebruikt de pleinen en welke problemen en uitdagingen zijn er en hoe kunnen we
deze oplossen? Aan tafel twee dachten we na over het concept van de pleinen. Bekijken we elk plein apart met een
eigen karakter en invulling? Of groeit het Prins Leopoldplein (via een vergroende Prinses Marie-Joséstraat en Prins
Karelsstraat) naar het Koningin Elisabethplein toe? Of maken we twee afzonderlijke pleinen met éénzelfde thema?
Aan een derde tafel werd er gebrainstormd over maatregelen om straten en pleinen leefbaarder te maken. Hier was
uiteraard veel aandacht voor het thema mobiliteit. Aan een vierde tafel bekeken we hoe we onze wijk klimaatbestendiger kunnen maken. Aan een vijfde tafel werd tenslotte nagedacht over de identiteit van de wijk en hoe het karakter
van de wijk versterkt kan worden. Dit leidde tot interessante discussies aan de tafels.
We doen nogmaals een oproep om mee te doen. Het is een unieke kans om mee te denken over de herinrichting van
jouw wijk. En het is ook leerrijk want door het contact met verschillende buurtbewoners leer je ook hun inzichten
kennen en krijg je een betere en bredere kijk op de wijk. Er is absoluut geen specifieke voorkennis vereist.
Het volgend wijkgesprek vindt plaats op zondag 20 oktober 2019 om 10 uur in zaal Familia. Met volwassenen gaan
we door op de bevindingen van het eerste gesprek. We maken voorstellen en ideeën meer concreet en leggen de
grote lijnen voor het ontwerp vast. Ook kinderen en jongeren kunnen op een leuke manier meewerken.
Wil je daarna nog mee aan tafel voor een brunch, mail dan naar siri.vanhove@sint-niklaas.be of sms naar 0485 55 49
83.
Het is niet omdat je er de eerste maal niet bij was dat je het volgende wijkgesprek niet kan volgen.

COLOFON
Buurtkrant met steun van het Sint-Niklase stadsbestuur, dienst diversiteit, samenleving en preventie, cel buurtwerk.
Werkten mee aan deze krant: Paul De Malsche, Seppe Van Bogaert, Els De Deken, amara Van Hout, Marieke De Wever en Siri Van Hove.
V.U.: Sofie Heyrman, schepen welzijn, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

Jan Van den Bossche |
wijkinspecteur

Gerrit Heirbaut | voorzitter
bewonerscomité

Siri Van Hove | buurtwerkster

0475 97 02 94

info@elisabethwijk.be

0485 55 49 83
03 778 37 36
siri.vanhove@sint-niklaas.be

pz.stniklaas.wijk
@police.belgium.eu

Tijs Van Hoyweghen | straathoekwerker

0496 58 31 33
tijs.vanhoyweghen@sint-niklaas.be
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Nieuwjaarsreceptie | 18 januari 2020 |
17-20 uur | Prins Leopoldplein | gratis

NIEUWS!

De tijd gaat zo snel dat we alvast onze volgende nieuwjaarsreceptie willen aankondigen. De buurtwerking zorgt
zoals gewoonlijk voor gratis verse soep, biothee, warme
chocolademelk, glühwein en jenever. Je kan uiteraard ook
een glaasje bubbels drinken en daarmee bijdragen aan
ons goede doel.

After workparty | 25 oktober | 16-20 uur |
Infopunt Elisabethwijk | Truweelstraat 138 |
gratis
De Warmste Wijk won de ‘energy champions league’, een
wedstrijd met de andere partners in het Europese 2
Zeeën project SHINE.
Daarom geven we op 25 oktober voor de buurt een feestje. Je kan doorlopend van 16 tot 20 uur in het Infopunt
Elisabethwijk (het vroegere bibliotheekfiliaal)
langskomen voor een hapje en een drankje. Er is een
foodtruck met heerlijke mosselen en frietjes, een cocktailbar, dj en er is (kinder-) animatie voorzien.
Je kan onze en de andere blogberichten bekijken via
http://2seas-shine.eu/energy-champions-league

Bespaar energie met de gratis june meter
June nog niet in huis? Het is een handig toestel waarmee
je de meterstanden rechtstreeks in energieID terecht kan
laten komen (zonder dat je met een papiertje de meterstanden moet gaan noteren).
Kom langs op 25 oktober en we registreren alles onmiddellijk. Of geef een seintje via dewarmstewijk@
sint-niklaas.be of bel 03 778 32 04 en we maken een
afspraak voor de registratie.

Bouwﬁtdagen | 7 en 14 maart 2020 |
Infopunt Elisabethwijk | Truweelstraat 138 |
Noteer alvast onze nieuwe ‘bouwfitdagen’ (vroegere bouwteamcursus) voor renoveerders op 7 en 14 maart 2020
in jouw agenda. Twee volle dagen (van 9 tot 17 uur) krijg
je op een neutrale en begrijpbare manier alle informatie
om aan jouw verbouwproject te beginnen.
Reserveer nu al een plaats en schrijf je meteen in via
https://www.dialoog.be/agenda

Volxkeuken | Masereelhuis | Truweelstraat
85
De volxkeuken in het Masereelhuis draait de komende
maanden alweer op volle toeren.
Dit staat de volgende maanden op het menu:
Zaterdag 19 oktober: rundsribben in de oven
Zaterdag 16 november: Chinese loempia’s met rijst en
currysaus
Zaterdag 21 december: spaghetti op zijn Masereels
Inschrijven gebeurt via een doodle. Wil je opgenomen
worden in de mailing, laat het ons dan weten via volxkeuken@elisabethwijk.be
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