
Subject: Update Molenstraat Oase van Groen en Rust (20181119) 

Antwerpen, 19 november 2018 

Beste buurtbewoners, 

 

Deze mail is om u een update te geven van de situatie betreffende het initiatief tot behoud van de Oase van 

Groen en Rust aan de Molenstraat en om wederom enkele nieuwe inschrijvers welkom te heten. 

 

Bezwaarschriften 

Er zijn ongeveer tussen de 20 en 25 bezwaarschriften ingediend, voor een groot deel gebaseerd op ons model, 

maar ook door diverse medestanders via andere advocaten. Dat is een heel goed resultaat en we hopen maar 

dat er gehoor wordt gegeven aan al onze bezwaren zodat we in overleg met een veel beter project-plan 

kunnen komen. Het feit dat er verscheidene advocaten op deze zaak zitten maakt dat de onmiddellijke 

voortgang zeer waarschijnlijk vertraging gaat opleveren. 

 

Verkiezingen 

Ondertussen hebben we ook de verkiezingen ruim achter de rug en zodra er een college gevormd is in 

Antwerpen zullen we zeer zeker de diverse Raadsfracties confronteren met wat ze ons geschreven hebben 

vóór de verkiezingen aangaande de Sterrenkijker-plannen (zie ook de website).  

Ondertussen heeft één districtsraadslid van de PVDA aangegeven dat ze met ons een afspraak wil maken om 

nadere informatie in te winnen. Uiteraard hebben wij aangegeven dat wij graag beschikbaar zijn voor ieder 

raadslid dat zich over dit dossier wil informeren. 

 

Nieuwste ontwikkelingen!! 

We hebben vernomen uit goed ingelichte bronnen dat het hele project terug ligt op het bureau van de Raad 

van Bestuur van Stedelijk Onderwijs. Het project staat ook niet meer op het omgevingsloket en dat kan 

betekenisvol zijn. 

 

Financiële situatie 

De financiële bijdrage van de initiatiefnemers, aangevuld met bijdragen van medestanders, heeft er voor 

gezorgd dat we de rekening van de advocaat voor het model bezwaarschrift volledig hebben kunnen voldoen. 

De overige kosten die we gemaakt (posters etc.) hadden staan nog wel open maar daarvoor is op dit moment 

geen actie nodig. Alle donateurs van harte bedankt!! 

De rekening van de Feitelijke Vereniging “Molenstraat Oase” is KBC rekening BE76 7360 5407 0995.  

 

Website 

Er is recentelijk niet veel aangepast aan de website maar voor de nieuwe medestanders hierbij de link: 

https://www.molenstraat-oase.com/ 

 

Met vriendelijke groeten, 

Greetje Stevens 

Frank Willaert 

Wim van Dongen 

https://www.molenstraat-oase.com/

