RAADSCOMMISSIE
WELZIJN

Aanwezig

2 oktober 2014

Marc Hendrickx, schepen, Farid Bennasser, Martine De Raedemaeker,
Klaartje Heiremans, Kerstin Hopf, plvv voorzitter, Glenn Nason, Patrick
Princen, Hamid Riffi, Rita Van den Bossche, Alexander Vandersmissen, Gert
Eeraerts
Externen: gesprek met Chantal Gregorief, woonwagenbewoonster
Ambtenaren: Zariouh Malika, projectmedewerker diversiteit, Roel Van den
Bril, coördinator-diensthoofd toezicht en sociale controle,
en Marcel Haesendonck, gemeenschapswacht

Verontschuldigd

Marc Van hammée, voorzitter, Koen Anciaux, schepen, Zineb El
Boussaadani

Datum

2 oktober 2014 – van 19.00u tot 20.00u uur

1.

Goedkeuring verslagen 6 juni en 9 september 2014.

De verslagen worden goedgekeurd.

2.

Bezoek aan woonwagenpark De Schans.

Toelichting woonwagenterrein De Schans door Zariouh Malika.
Historiek
zie bijgevoegd document.
Beheer en toezicht
Stad Mechelen krijgt subsidies van de provincie Antwerpen voor het beheer en toezicht van het
woonwagenterrein. Het beheer en toezicht wordt gedaan door een nieuw team bestaande uit:
- projectmedewerker diversiteit: coördinerende rol
- gemeenschapswacht: rol als toezichter. Marcel Haesendonck komt regelmatig (wekelijks) op
het terrein en fungeert als brugfiguur tussen bewoners en stadsdiensten, werkt nauw samen
met Malika.
- politie: wijkinspecteur en milieupolitie vanuit een controlerende functie
Er wordt met alle bevoegde stadsdiensten gewerkt: uitvoeringsdiensten, jeugddienst,
bouwdienst, …
Het team heeft vooral gewerkt om het vertrouwen van de bewoners terug te winnen. Het
vertrouwen in de stad is al een tijdje zoek. De reden hiervoor is dat er heel wat
personeelswissel is geweest, waardoor opvolgingen en dossiers zijn blijven liggen en de
bewoners het gevoel krijgen niet au serieux genomen te worden.
Voyageurs
Op De Schans wonen officieel een 50-tal voyageurs. We weten dat er in de praktijk meer
mensen bij iemand inwonen. Voyageurs zijn autochtone Belgen. Op het ander
woonwagenterrein in beheer bij Bond Zonder Naam wonen Manoesjen (mensen die
oorspronkelijk vanuit een ander land komen).

Woonwagenterrein Galgestraat
Bond Zonder Naam heeft nogmaals de vraag gesteld aan de stad om het woonwagenterrein
over te nemen en zelf te beheren. Er is hiervoor een gesprek geweest op 1 oktober met
schepen Marc Hendrickx en Bond Zonder Naam. Na onderzoek zal dit najaar nog een voorstel
aan het schepencollege voorgelegd worden.
Pleisterplekken
Ook kregen we de vraag van de provincie om in Mechelen pleisterplaatsen te voorzien. Men
zal hiervoor samen met andere gemeenten bekijken hoe we aan deze vraag kunnen
beantwoorden en op mekaar kunnen afstemmen.
Stand van zaken De Schans:










Het probleem van schoolverzuim kennen we hier niet. We mogen stellen dat de
bewoners snel hun weg vinden naar school. Momenteel zijn er geen grote
kinderen/jongeren aanwezig, enkel kindjes tussen de 0 en 3 jaar. De kindjes gaan
vanaf 2 jaar en half naar een buurtschooltje. Het belang van onderwijs is goed
doorgedrongen. Zo zien we ook dat er volwassenen zijn die uit eigen initiatief een
opleiding gaan volgen bij Syntra.
Er is een conflict tussen de bewoners en de schietclub. Op het einde van het terrein is
er een poort dat toegang geeft op het terrein dat laatst aangekocht werd door de
schietclub bij één van de bewoners. De schietclub meent dat ze recht heeft op toegang
via deze weg, terwijl de Schansbewoners het tegendeel vertellen. Er zijn hierover
aparte bezoeken en gesprekken geweest met de twee partijen door de schepen. De
notariële eigendomsakte ligt nu ter onderzoek bij dienst Patrimonium.
Er zijn verzakkingen achter de woningen die grenzen aan de beek. De bewoners
vragen om deze verzakkingen zo snel mogelijk aan te pakken en ev. de beek volledig in
te buizen. Het dossier ligt momenteel bij de uitvoeringsdiensten.
De bewoners vragen aan de stad om een plek te voorzien voor het opstapelen van
metaal en schroot. Een plek waar ook het materiaal kan gekuist worden met grote
machines. Ook dit zit in onderzoek bij de uitvoeringsdiensten.
De daken en deuren van de sanitaire blokken zijn aan vervanging toe. In de daken zou
asbest aanwezig zijn. Via het nieuwe decreet worden renovatiekosten voor 100 %
gesubsidieerd.

Verslaggever: Zariouh Malika

