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Van betonnen parkeergarage
naar duurzame mobiliteitshub
In Citibee aan het Moorkensplein kan je behalve je
auto, motor of (bak)fiets
parkeren ook gebruik maken van een uitgebreide
laadinfrastructuur. Of een
Swap-fiets of Cambio-wagen ophalen of parkeren.
“Citibee in Borgerhout is
ons testlabo om ook andere
oude parkeergarages in de
stad om te vormen tot
duurzame mobiliteitshubs”, zegt Chris Poulissen
van Citibee.
Na de overname van de parkeergarage door Move, waarvan ook ontwerpbureau NP
Bridging van Chris Poulissen
deel uitmaakt, was er onder de

huurders enige ongerustheid.
De huurprijs van een parkeerplek zou worden opgetrokken
tot 100 euro per maand en van
een vaste plaats zou geen sprake meer zijn.
“Intussen zijn enkele huurders die daarom hadden afgehaakt, teruggekeerd”, zegt Maya Van der Brempt, projectcoordinator van Citibee, zoals de
parkeergarage nu heet. “Vaste
plaatsen zijn er inderdaad niet,
maar door het systeem van
nummerplaatherkenning vinden huurders altijd plaats. Dat
systeem laat ons toe om Citibee ook open te stellen voor
buurtbewoners die een plekje
willen huren voor 24 uur. Ook
lokale horecazaken of De Roma
kunnen plaatsen voor hun

Maya Van der Brempt,
projectcoördinator van de nieuwe
mobiliteitshub Citibee in Borgerhout.
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klanten of publiek reserveren”, plek gemaakt.”
vertelt Van der Brempt.
Citibee biedt parkeerplaats
voor 143 auto’s en 100 fietsen,
50 laadpunten
waaronder 5 bakfietsen. Op het
dak zijn op een oppervlakte van
Het voorbije half jaar is de ga- 1.600 vierkante meter zonnerage helemaal veranderd, van panelen geplaatst die de 50
uitzicht en van feel. “Van een laadpunten voor auto’s en nog
groezelige, betonnen ruimte eens 6 laadpunten voor e-bikes
hebben we met vrolijke kleu- voeden. “Omdat de vraag zo
ren en opschriften van de gara- groot is, breiden we binnenkort INFO
ge een frisse, aangenamere het aantal stalplaatsen voor www.citibee.co

Voor het eerst in meer dan 25 jaar geen kerstfeesten Sant’Egidio-gemeenschap

Geen kerstmaaltijd in kerk, maar
daklozen krijgen wel geschenk
ANTWERPEN

De kerstfeesten voor onder meer daklozen, eenzamen en kansarmen van de
Sant’Egidio gemeenschap
gaan dit jaar voor het
eerst in meer dan vijfentwintig jaar niet door. De
boosdoener daarvoor is
intussen welbekend. De
initiatiefnemers komen
wel met een alternatief en
bezorgen maaltijden en
cadeaus op een andere
manier.
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Het wordt voor iedereen een
vreemde eindejaarsperiode,
niet in het minst ook voor de
mensen van de Sant’Egidiogemeenschap en daklozenwerking Kamiano. Daar worden normaal gezien rond deze
tijd van het jaar de eerste
voorbereidingen
getroffen
voor de kerstfeesten in onder
meer de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen,
maar ook in Merksem, Hoboken, Borgerhout en op Linkeroever. Vorig jaar zaten er
2.800 genodigden aan de
kersttafels, en hielpen 1.200
vrijwilligers mee.
“Wat de maatregelen van de
overheid tegen Kerstmis ook
zijn, wij vinden het niet veilig
om een feest te organiseren
voor een grote groep mensen”,
klinkt het. “We nodigen normaal honderden daklozen en
kansarmen uit voor een viergangenmenu op een van onze
kerstfeesten, de aanwezigen
krijgen dan ook een gepersonaliseerd geschenk.”

W

bakfietsen uit”, zegt Maya Van
der Brempt. “We verviervoudigen ook het aantal laadpunten
voor e-bikes. Er zijn ook laadlockers voor fietsers, die bovendien gratis laden.”
Vanaf 1 december biedt Citibee ook plaats aan vier deel-auto’s van Cambio, waarvan twee
elektrische. Je kan er ook
stadsfietsen en e-bikes van
Swapfiets huren. “Citibee is
ons testlabo om ook elders in
de stad parkeergarages om te
vormen in duurzame mobiliteitshubs”, zegt Chris Poulissen. “Het kan niet dat 30 tot 50
procent van de parkeergarages
in de stad leeg staan terwijl auto’s op straat de schaarse publieke ruimte inpikken. Aan
die verspilling én het tekort
aan publieke ruimte wil Citibee een kwalitatief en duurzaam antwoord bieden.” (kvh)
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Uitspraak uitbreiding
basisschool uitgesteld
De uitspraak van de beroepsprocedure rond de uitbreiding
van basisschool De Molen is
twee maanden uitgesteld. AG
Vespa en het Stedelijk Onderwijs wilden al beginnen aan de
uitbreiding van de basisschool
en de bouw van een sporthal in
de Krugerstraat, bij het kruistpunt Zwaantjes. Maar Aannemingen Janssen, dat achter
het befaamde project met de
toren van zestien verdiepingen aan de Zwaantjes zit, zegt
dat die werken deel uitmaken
van het hele project en dat dat
als een geheel aangepakt moet
worden.
Daarom ging Aannemingen
Janssens in beroep tegen de
bouwvergunning voor die werken. Normaal zou de provincie
daar in november uitspraak
over doen, maar de beslissing
is uitgesteld met zestig dagen
en volgt dus pas in januari. “Er
is extra advies opgevraagd”,
klinkt het kort bij het Stedelijk
Onderwijs. (anro)
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Het jaarlijkse kerstdiner in de Sint-Carolus Borromeuskerk gaat dit jaar niet door.

JAN DE VOLDER
SANT’EGIDIO

"Wij vinden het niet
veilig om een feest te
organiseren voor een
grote groep mensen"

ode. Daarom gaan we persoonlijk langs bij wie we kunnen. Daar geven we een pakket af met een lekkere
maaltijd. En we gaan ook
kerstpakketten afgeven in bejaardenhuizen, gevangenissen
en asielzoekerscentra. Het
wordt logistiek moeilijk om
dat in één dag te doen, dus we
mikken op een paar dagen
Kerstpaketten
rond Kerstmis”, zegt Jan De
Volder van Sant’Egidio.
“De gezondheid is het be- De daklozenwerking van
langrijkste dit jaar, maar we Sant’Egidio, Kamiano, kon
willen toch nog iets doen om mits een aantal maatregelen
mensen te bereiken deze peri- gedurende de lockdown nog

openblijven, ook nu kunnen
daklozen er nog terecht voor
een maaltijd. “Bij Kamiano
gaan we op een veilige manier
nog wel een kerstmaaltijd bereiden, maar het zal niet in dezelfde sfeer zijn als in de SintCarolus Borromeuskerk.”
Toch is net die kerk een belangrijk deel van de kerstperiode bij Sant’Egidio. “Daarom
gaan we de kerk onderdompelen in kerstsfeer met een
kerstboom, een kerststal,
mooie muziek en misschien
wel een Kerstman. De dak -en
thuislozen kunnen daar hun
geschenk persoonlijk komen
ophalen.”

Geen kerstvrijwilligers
Dat de feesten niet doorgaan,
heeft ook een onmiddellijke
impact op de vrijwilligerswerking. “Normaal krijgen we
hulp van honderden vrijwilligers, dit jaar hebben we geen

extra kerstvrijwilligers nodig
en roepen we ze op om thuis
in een kleine bubbel te vieren”, zegt De Volder. “Er zal
geen werk zijn voor hen bij
ons. Onze vaste ploeg van vrijwilligers neemt heel de organisatie in handen. We kunnen
niet te veel volk samenbrengen.”
Net zoals voor veel goede
doelen is het ook voor
Sant’Egidio en Kamiano geen
gemakkelijk jaar geweest. “De
groep van mensen in nood
neemt toe. Langs de andere
kant krijgen we minder inkomsten binnen omdat voor
veel mensen de toekomst financieel onzeker is geworden.
We vragen daarom wel aan
mensen om onze werking financieel te sponsoren met een
gift in plaats van fysiek te komen helpen. Hopelijk kunnen
de kerstfeesten volgend jaar
dan gewoon weer doorgaan”,
aldus Jan De Volder.

Gemeenteraad keurt
begroting goed
De Antwerpse gemeenteraad
heeft de aanpassingen aan de
meerjarenbegroting goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. “Dit stadsbestuur is
voorzichtig met zijn financiën,
maar ook flexibel, efficiënt en
creatief”, zei Open VLD-fractieleider Erika Caluwaerts. Peter Mertens (PVDA) vergeleek
het stadsbestuur met de Griekse goden. “We hadden aanpassingen verwacht die de impact
van de coronacrisis zouden bestrijden. Al die goden en halfgoden van het stadsbestuur
wisten dat de grote pandemie
er zat aan te komen? En wij
sterfelijke sukkels moeten dan
dankbaar zijn?” Vanuit de
meerderheid hadden Nathalie
Van Baren (N-VA), Erika Caluwaerts (Open VLD) en Hicham
El Mzairh (SP.A) niets dan lof.
“We kunnen zien dat deze stad
haar financiën op orde heeft en
dat is een grote geruststelling”,
klinkt het. (jas)

