Projecten die met een wijkbudget zullen gerealiseerd worden – district Antwerpen
Wijkbudget Dam: Opfrissen van vergaderlokaal van de parochie
De parochie wil een oud lokaal opfrissen, om deze gebruiksklaar te maken voor allerlei vergaderingen
en activiteiten, waar zowel de parochie als ook andere verenigingen van de wijk Dam gebruik van
kunnen maken. Het lokaal is gevestigd aan de Twee Netenstraat 1 op het binnenplein, achter de kerk.
Wijkbudget Dam: Een mozaïekkunstwerk op de tunnelmond in de Demerstraat
Een lokale kunstenares wil een mozaïekkunstwerk maken op de nieuwe voetgangerstunnel aan het
einde van de Demerstraat. Het kunstwerk stelt de vier seizoenen voor en schept een vrolijk verhaal
waarvan iedereen kan genieten en dat direct verband houdt met de jaarlijkse evolutie van het park zelf.
Wijkbudget Dam: Infobord voor buurtberichten en -affiches
Op het pleintje aan de hoek Ceulemansstraat - Lange Lobroekstraat wordt een infobord geplaatst om
wijkaffiches of berichten op te hangen. Zo worden passanten (bezoekers sportpaleis!) en de buurt
geïnformeerd over activiteiten in de wijk.
Wijkbudget Dam: Fluovestjes voor de kinderen van de school 't Spoor
De lagere school 't Spoor uit de Demerstraat wil 140 fluovestjes aankopen voor de leerlingen.
De kinderen moeten beter zichtbaar zijn, omdat de Lange Lobroekstraat een heel gevaarlijke straat is.
Wijkbudget Dam: Een afdakje op het Noordschippersdok (regulier)
Op de weide Noordschipperdok, boven één van de talrijke zitbanken, wordt een afdakje geplaatst
zodat gebruikers niet hoeven te gaan lopen bij een regenbui. Het afdak zal het sociaal contact
bevorderen bij de invalide gepensioneerden die het pleintje regelmatig gebruiken.
Wijkbudget Dam: Meer comfort voor de voetgangers in de Lange Lobroekstraat tot aan de
spoorwegbrug (regulier)
Vanaf de krantenwinkel in de Lange Lobroekstraat tot aan het park wordt een vlakke comfortabele
strook aangelegd voor voetgangers. Voor oude mensen, rolwagens of kinderwagens is het momenteel
moeilijk om hier te lopen.
Wijkbudget Dam: Bloempiramides aan het kruispunt Twee Netenstraat - Lange Lobroekstraat
(regulier)
Bloemenpiramides met seizoensbloemen op de hoek van de straat zullen de buurt meer kleur geven.
Bovendien gaat het dit het foutparkeren op het kruispunt tegen.
Wijkbudget Dam: Banken met leuning in Park Spoor Noord (regulier)
Aan verschillende banken van park Spoor Noord komen stabiele rugleuningen, zodat ook senioren
comfortabel kunnen zitten en meer gebruik kunnen maken van het park.
Wijkbudget Kiel: Gedenksteen slachtoffers V-bom en flankerende activiteiten
In wereldoorlog twee viel er een V-bom op de Sint-Bernardsesteenweg. De oorspronkelijke
gedenkplaat werd vernield tijdens werken. Er komt een nieuwe gedenkplaat, waar op 9 december 2010
een herdenking met muzikale omlijsting zal plaatsvinden. Ook zullen er activiteiten plaatsvinden om
deze gebeurtenis in gedachte te houden, zoals een tentoonstelling en infosessies met visueel materiaal.
Er wordt een brochure met getuigenissen gemaakt.
Wijkbudget Kiel: plaatsen van fietsenstallingen. (reguliere uitvoering)
Rond het Hof Van Tichelen, de Vijfkampstraat en Athenestraat zijn er heel wat appartementen waar
bewoners hun fietsen niet binnen kunnen stallen. Om de fietsen op een veilige en ordelijke manier te
kunnen plaatsen, komen er fietsenstallingen.
Wijkbudget Linkeroever: De week van de kinderboerderij

Bewonersgroep HELO wil gedurende een week een mobiele kinderboerderij inrichten in het Europark
in de loop van de maand september. Tijdens deze periode kunnen de kinderen en scholen van
Linkeroever een kijkje nemen op een heuse kinderboerderij. De boerderij omvat
een stal met een hekwerk tot 100 m² waar een 25-tal dieren verblijven. Onder het waakzame oog van
de dierenverzorgers kunnen de kinderen zich vrij tussen de dieren bewegen.
Wijkbudget Linkeroever: Internationale brunch
Bewonersgroep HELO wil iedereen trakteren op een internationale brunch met de bedoeling om
ontmoeting en leven in diversiteit te bevorderen. De bewoners zijn welkom op dit feest, dat zal
plaatsvinden in het sociaal restaurant 'Bakboord', Ernest Claesstraat 5, 2050 Linkeroever. Aan
verschillende eetstanden kan er eten en drinken uit de hele wereld geproefd worden.
Wijkbudget Linkeroever: Tijdelijk Jeugdhuis
De jeugdverenigingen en jongeren van Linkeroever willen een tijdelijk jeugdhuis op poten zetten. Ze
willen het wijkbudget inschakelen voor de huur en renovatie van een lokaal,
het aankopen van een eenvoudige geluidsinstallatie en het afsluiten van de nodige verzekeringen en
SABAM-vergoedingen. Het wijkbudget kan de opstart en het eerste werkingsjaar voor een deel
bekostigen. Vanaf volgend jaar kan het jeugdhuis erkend worden, waardoor de jongeren beroep
kunnen doen op een jeugdinfrastructuursubsidie zodat het jeugdhuis kan blijven bestaan.
Wijkbudget Linkeroever: Tijdelijke banken en picknicktafels aan het Galgenweel
Het Galgenweel is een leuke plaats om tot rust te komen. Buurtbewoners zouden graag enkele banken
en picknicktafels plaatsen met zicht op het grootste zeilmeer van Vlaanderen.
In afwachting van de aanleg van het nieuwe Galgenweelpark worden de banken en picknicktafels
tijdelijk geplaatst. Bij de start van de werken door de NV Vooruitzicht worden de banken terug
weggenomen. In het nieuwe park komen sowieso opnieuw banken met zicht op het water.

