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ANTWERPEN |  Het is de eerste

keer dat het stadsbestuur een in-

tendant aanstelt om de heraanleg

van een plein te begeleiden. 

‘We zijn zeer ambitieus en willen

dat dit een plein wordt waar de

buurtbewoners graag komen.

Maar het moet ook een plek zijn

met een eigen identiteit die de

buurt overstijgt. Een landmark zo-

als we dat met het MAS op het Ei-

landje hebben’, zegt de schepen

voor Stadsontwikkeling, Rob Van

de Velde (N-VA). ‘De stad heeft ge-

kozen voor een intendant omdat

de heraanleg van de Gedempte

Zuiderdokken buurtoverstijgend

is. We zullen dat niet doen bij klei-

nere participatietrajecten’, zegt

Van de Velde.

New York als voorbeeld

Alles in goede banen leiden, is de

opdracht van Aglaée Degros. ‘De

High Line in New York is een mooi

voorbeeld van wat we hier kunnen

realiseren’, zegt de ontwerpster.

High Line is een oude metrovia-

duct in de Amerikaanse metro-

pool, die werd omgebouwd tot een

park en een promenade met veel

groen en recreatieplekken. De ver-

gelijking moet niet letterlijk wor-

den genomen, want op de Gedemp-

te Zuiderdokken is geen viaduct.

‘Maar het idee is mooi. De wijk in

New York is opgeleefd en ook ande-

re stadsbewoners hebben het park

en de buurt ontdekt’, zegt Degros.

Antwerpenaar beslist

In de eerste plaats zal ze alle idee-

en, wensen en suggesties van de

Antwerpenaar bundelen en op een

bevattelijke manier overbrengen

aan de toekomstige ontwerpers

van het plein. ‘In oktober is er een

startmoment waarbij ik vertel hoe

we te werk gaan. Mensen kunnen

de volgende maanden aan mij ver-

tellen wat ze op de Gedempte Zui-

derdokken willen hebben. Ik zal

onder meer de plaatselijke horeca

bevragen naar hun wensen. Het is

aan mij om daar een duidelijk plan

uit te filteren.’

Bewogen voorgeschiedenis

Het kan nog alle kanten uit met de

heraanleg. Alleen de grote lijnen

liggen vast. ‘Dat er een onder-

grondse parkeergarage komt, is al

beslist. Het plein mag niet worden

bebouwd, tenzij aan de zijkanten.

Voor de rest is er veel mogelijk’,

zegt Van de Velde. Met de keuze

voor Degros wil het stadsbestuur

afscheid nemen van de bewogen

voorgeschiedenis die het plein

kende. ‘We hebben een bekwaam

persoon ingehuurd die niet gebukt

gaat onder de discussies en de

functies van het plein in het verle-

den’, zegt de schepen.

Degros weet dat er tegengestelde

meningen zijn over de toekomst

van de Gedempte Zuiderdokken.

‘Dat schrikt me niet af. Meestal be-

seffen mensen dat ze water bij de

wijn moeten doen en in veel geval-

len blijkt dat er een grote eensge-

zindheid is’. De ontwerpster ver-

wijst onder meer naar Nederland,

waar vaker op deze manier wordt

gewerkt. ‘Zo is het onder meer met

het Museumplein in Amsterdam

gegaan. Je ziet dat het werkt.’

In de loop van 2016 moet er een

ontwerp voor de Gedempte Zui-

derdokken liggen. Een jaar later

wordt begonnen met de aanleg van

de ondergrondse parkeergarage.

Tegen dan wil het stadsbestuur een

deel van de heraanleg aanvatten.

De Gedempte Zuiderdokken moeten een nieuwe landmark worden voor Antwerpen. 

Daarom stelde het stadsbestuur Aglaée Degros aan als intendant. Zij moet van de wensen 

van de Antwerpenaar een leesbaar verhaal maken voor de ontwerpers. 

ANTWERPEN STELT INTENDANT AAN OM HERAANLEG TE BEGELEIDEN

Ontwerp voor Gedempte 
Zuiderdokken in 2016

De Gedempte Zuiderdokken moeten volgens intendant Aglaée Degros en schepen Rob Van de Velde een plein voor de buurt worden en een landmark
zoals het MAS op het Eilandje. © Photo News
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Man rent 
brandend 
winkel 
tankstation in
Een man liep gisteren ern-

stige brandwonden op bij een 

tankstation in de buurt van 

Nederlands-Belgische grens-

overgang Hazeldonk. Het 

slachtoffer kreeg brandstof 

over zich heen die vervolgens 

vuur vatte. 

Brandend rende hij de winkel 

van het tankstation binnen, 

waardoor de vlammen zich 

ook daar kortstondig konden 

verspreiden. Hoe de brand-

stof vuur kon vatten, is nog 

onduidelijk. 

De man is met tweede- en 

derdegraads brandwonden 

naar het brandwondencen-

trum van het Maasstad Zie-

kenhuis in Rotterdam ge-

bracht, vertelde een woord-

voerder van de brandweer. 

Het slachtoffer is vermoede-

lijk een vrachtwagenchauf-

feur. Het brandje in de shop 

van het tankstation bij de 

Belgische grens was snel ge-

blust. (belga)
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ANTWERPEN

Vignetten voor meerdaagse 
schooluitstappen zijn succes

De stad Antwerpen begon vorig schooljaar met een

nieuwe vorm van subsidiëring voor de meerdaagse school-

uitstappen. Het systeem van meerdaagse vignetten voor

‘Klas op Stap’ bereikt zestig procent meer leerlingen uit

alle onderwijsnetten. Antwerps onderwijsschepen Claude

Marinower (Open VLD) spreekt van een groot succes. 

Er werden 41.154 vignetten uitbetaald, goed voor een be-

drag van 740.772 euro. De kostprijs van het vorige systeem

bedroeg 2,5 miljoen euro. (svw)

ANTWERPEN

Opnieuw inspectie kathedraal

Inspecteurs van Monumentenwacht hangen nog ze-

ker tot en met morgenmiddag aan de gevel van de Onze-

Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. ‘Ze controleren

of er geen gevaar is op barsten of andere mankementen’,

zegt Elisabeth Baeten van de stad Antwerpen. 

De inspecteurs bengelen op meer dan honderd meter

boven de grond aan de kathedraal. ‘De controle gebeurt

normaal gezien jaarlijks, maar nu is het slechts een half-

jaar geleden. Afhankelijk van het goede weer, zijn de

monumentenwachters morgen klaar met hun inspectie-

ronde.’ (cwil)

Monumentenwacht 
op grote hoogte. © wh

De Gedempte Zuiderdokken moeten volgens intendant Aglaée Degros en schepen Rob Van de Velde een plein voor de buurt worden en een landmark
zoals het MAS op het Eilandje. © Photo News
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recteur Joan Ramakers van asiel-

centrum Totem.‘We zullen daar-

voor enkele parkeerplaatsen vrij-

maken en er een speciale busroute

afbakenen. Zo kunnen al onze be-

woners straks eindelijk veilig op-

en afstappen.’

Asielzoekers op fietspad

Volgens burgemeester Hendrickx

is dat ook goed nieuws voor de lo-

kale fietsers van en naar Neder-

land. ‘Want nu is het vaak zo druk

aan de bushalte van de Grens, dat

grote groepen asielzoekers er

midden op het fietspad staan.

Fietsers moeten daardoor uitwij-

ken tot op de rijweg, met alle geva-

ren van dien.’ (ema)

Veilig op- en afstappen

Ook voor het probleem van de ge-

brekkige veiligheid aan de bushal-

te van het asielcentrum is er een

oplossing in de maak. 

De halte ligt langs de drukke ge-

westweg N139 Arendonk-Reusel,

zonder veilige oversteekplaats. In

het verleden vonden er al meerde-

re ongevallen met onachtzame

vluchtelingen plaats, die plots de

straat overstaken en gegrepen

werden door een voorbijrijdende

auto. 

‘Vanaf half oktober stoppen de

Lijnbussen niet meer aan de kant

van de weg, maar draaien ze

voortaan onze parking op’, zegt di-

hout of Mol. Voortaan zal de eer-

ste van die drie spitsbussen niet

meer vertrekken aan de grens,

maar wel aan brug 5, vlak voor het

kanaal. ‘Zo kunnen er geen asiel-

zoekers opstappen en is de eerste

bus bij vertrek aan het Pelgrims-

plein nog leeg. Die is dan hele-

maal vrij voor de kinderen zodat

ze tijdig op school geraken’, zegt

de burgemeester. 

Met De Lijn werd ook afgesproken

om de nieuwe dienstregeling kort

op te volgen. ‘Indien nodig kun-

nen we nog een extraatje vragen:

één van de bussen zou dan worden

vervangen door een harmonica-

bus, die dubbel zo groot is en vijf-

tig zitplaatsen meer heeft’. 

BERCHEM

De Ideale Woning stelt deelauto ter beschikking voor buurt

TURNHOUT

Man in levensgevaar 
na appartementsbrand

In het centrum van Turnhout is in de nacht van zon-

dag op maandag een man levensgevaarlijk gewond ge-

raakt bij een brand in zijn appartement in de Gilden-

straat. Dat meldt de Turnhoutse lokale politie. 

De 41-jarige man viel waarschijnlijk in slaap met een

brandende sigaret in de hand. De schade aan het ap-

partement is volgens de politie aanzienlijk. (belga)

MINDERHOUT

Vrachtwagen met lading 
varkens kantelt in gracht

Op het smalle baantje van Hal in Minderhout  bij

Hoogstraten, kwam een trucker gisterenmiddag in de

problemen toen hij moest uitwijken. Zijn oplegger, met

zowat 125 varkens aan boord, kantelde en kwam in de

gracht terecht naast de weg. 

De vrachtwagenbestuurder werd met verwondingen

overgebracht naar het ziekenhuis. Een 25-tal varkens

overleefde het ongeval niet. Hal bleef door het ongeval

enkele uren afgesloten. (ho)

MECHELEN

Brandweer werkt aan 
beleidsplan reorganisatie

De beslissing over het werkregime in de brandweer-

post Mechelen ligt bij de zoneraad. Dat zegt kolonel Phi-

lippe Maudens van de hulpverleningszone Rivierenland.

Uiterlijk eind volgend jaar moet Maudens een beleids-

plan hebben voor de reorganisatie van de hulpverlenings-

zone. Binnen de brandweerpost in de Dijlestad is er al een

jaar ongerustheid over de dienstregeling. De brandweer-

mannen vrezen voor een aanpassing van hun regime van

24 uur-shifts naar diensten van twaalf uur. (svh)

middellijke buurt. Het voertuig

is in de week ter beschikking van

18 uur tot 7.30 uur en van vrij-

dagavond 18 uur tot maandag-

morgen 7.30 uur. 

Infoavond gepland

‘We vragen 33 cent per kilometer

en 1,5 euro huur per uur. Sociale

huurders betalen de helft’, zegt

Eyckmans. Dat geldt ook voor de

waarborg. Mensen kunnen zich

ter plaatse bij De Ideale Woning

inschrijven. ‘Ze krijgen een re-

glement en een rittenboekje

waarin ze hun kilometers moe-

ten noteren.’ Reserveren kan ter

plaatse, via mail of telefoon.

Voor het voertuig is een auto-

deelplaats aangevraagd. Een in-

fosessie lokte begin juli een

twintigtal mensen. Er is een

nieuwe infoavond gepland. 

Autodelen.net, het vroegere Au-

topia, staat in voor de ondersteu-

ning. ‘Dit is een innovatie in het

autodelen’, zegt Jeffrey Matthijs

van autodelen.net. Voorzitter

Dirk de Kort van De Ideale Wo-

ning hoopt dat het niet bij een

auto blijft. Schepen voor Mobili-

teit Koen Kennis (N-VA) is blij

dat De Ideale Woning zelf het

initiatief heeft genomen en op-

perde om het misschien in een

sociaal huisvestingsproject te in-

tegreren. ‘Niet iedereen hoeft

een auto te bezitten’, zegt Kennis.

‘Een auto delen kan een oplos-

sing zijn. Het aantal deelauto’s

en autodeelplaatsen is de laatste

drie jaar verdubbeld. Minder au-

tobezit maakt ook ruimte vrij op

de straat omdat er niet moet ge-

parkeerd worden.’ (psim) 

De sociale huisvestingsmaat-

schappij  De Ideale Woning in

Berchem begint met een auto-

deelproject. De auto kan tegen

betaling ’s avonds en tijdens het

weekend worden gebruikt. 

De Ideale Woning, met hoofdze-

tel op de Diksmuidelaan, kocht

eerder vijf elektrische auto’s ter

vervanging van evenveel dienst-

wagens. ‘In dat kader hebben we

bekeken of we iets meer kunnen

halen uit onze dienstwagens’,

zegt directeur Gert Eyckmans.

Het project richt zich tot de on-

MECHELEN

M-Fair zet 
eerlijke en 
duurzame 
kledij in kijker

Met M-Fair, een nieuw festival

rond eerlijke en duurzame 

kledij, wil de stad Mechelen

fair trade en kinderrechten in

de kijker zetten. De eerste 

editie vindt plaats op zondag

11 oktober in congrescentrum

Lamot.

Al negen jaar staat Mechelen

officieel geboekstaafd als fair 

trade gemeente. In het kader van 

Mechelen Mondiaal zet de stad 

zich ook al twee jaar in voor kin-

derrechten. Die twee thema’s wil 

het stadsbestuur nu samenbren-

gen in een nieuw festival: M-Fair. 

Op zondag 11 oktober, in de Week 

van de Fair Trade, staat Lamot 

volledig in teken van eerlijke en 

duurzame kledij. Er komen mode-

shows, een markt, gratis work-

shops, films en verhalen. 

‘Al te vaak wordt bij de productie 

van kledij kinderarbeid gebruikt, 

wat uiteraard een directe schen-

ding van de kinderrechten is’, zegt 

schepen van Duurzaamheid en In-

ternationale Samenwerking Mari-

na De Bie (Groen). ‘Met de pro-

motie van eerlijke kledij geven we 

eerlijke handel een boost en sen-

sibiliseren we de Mechelaar ook 

over kinderrechten.’

Eerlijk kledij is nicheproduct

‘We weten allemaal dat er iets 

mis is met een T-shirt van vijf eu-

ro, maar toch blijft eerlijke kledij 

een nicheproduct’, zegt De Bie. 

‘Het is belangrijk dat we als stad 

het goede voorbeeld geven. Bij-

voorbeeld door in ons aankoopbe-

leid te kiezen voor eerlijke pro-

ducten. We doen dat nu met kof-

fie en thee, maar we moeten dat 

uitbreiden’, zegt de schepen. 

Op het M-Fair festival krijgen ook 

de lokale handelaars die het goed 

doen een extra vitrine. Zo komen 

er zes Mechelse standhouders: De 

Toonbank, Supergoods, Oxfam, de 

Wereldwinkel, Buy a Smile en Ca-

therine’s online wolwinkel. ‘We 

willen onze eerlijke ondernemers 

aanmoedigen en hen steunen 

door extra bekendheid te geven. 

Eerlijke kledij is een positieve, 

nieuwe business en wij willen to-

nen dat het ook betaalbaar, leuk 

en mooi kan zijn.’ 

Wie wil deelnemen aan de work-

shops, meldt zich best snel aan, 

want de inschrijvingen lopen vlot 

binnen. (masi)

Mechelen.be/m-fair 

ARENDONK  | Het asielcentrum

van Arendonk werd vorige maand

uitgebreid met een tentenkamp

van 108 slaapplaatsen. Daardoor

verblijven er nu meer dan vier-

honderd vluchtelingen in het cen-

trum. Burgemeester Kristof Hen-

drickx (N-VA) nam daarop meteen

contact op met De Lijn met de

vraag om een extra bus in te leg-

gen tussen Arendonk en Turn-

hout. ‘Onze schoolkinderen heb-

ben vaak geen plaats op de bus

omdat alle zitjes zijn ingenomen

door asielzoekers’, zegt hij. De Lijn

liet weten dat een extra bus inleg-

gen moeilijk is, vooral in tijden

waarbij overal in Vlaanderen bel-

bussen en daluurdiensten worden

afgeschaft. 

Bus vertrekt niet aan grens

Daarom heeft de Vlaamse ver-

voersmaatschappij een eenvoudi-

ge oplossing uitgewerkt die niets

kost, maar wel werkt. Zo rijden er

vandaag in de ochtendspits, tus-

sen 7.30 uur en 7.45 uur, drie Lijn-

bussen kort na elkaar. Normaal

vertrekken die allemaal aan de

Nederlandse grens, vlakbij het

asielcentrum, en rijden van daar-

uit verder naar het dorpscentrum

van Arendonk en zo naar Turn-

Oplossing voor overvolle bussen
aan asielcentrum in Arendonk
Sinds de uitbreiding van het 

asielcentrum in Arendonk 

zitten de spitsbussen overvol,

waardoor de lokale schooljeugd

vaak geen plaats meer heeft.

De Lijn heeft een eenvoudige

oplossing bedacht om het 

probleem aan te pakken.

EERSTE VAN DRIE SPITSBUSSEN VERTREKT NIET MEER AAN NEDERLANDSE GRENS

Druk, drukker, drukst aan de bushalte voor de poort van het asielcentrum. © ema


