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Voorwoord 
 

Met de voorliggende budgetwijziging willen wij de restkredieten vanuit de vorige cycli 
opnemen in onze meerjarenplanning. Verder sturen wij het budget bij, zodat het beter wordt 
afgestemd op de verzuchtingen van de Deurnese bevolking. 
 
Zo wordt er in de begroting € 3 000 meer voorzien voor de plaatsing van het beeld Pomona. 
Wij voorzagen € 12 000 voor de opslag van het beeld voor de periode 2013 - 2014. In 
samenspraak met de kunstenaar Luk van Soom, die naast beeldhouwer ook motorcrosser is 
en een groot Fiat - fan, hebben wij gekozen voor een plek op den Bosuil. 
 
Park Groot Schijn is voor het district Deurne één van de projecten waarop wij qua 
communicatie extra willen inzetten. Ondernemen & Stadsmarketing voorziet daarom budget 
voor een grote communicatiecampagne hierover. Tot nu is er een intensief participatietraject 
gevoerd met alle rechtstreeks betrokken verenigingen en buurtbewoners. Nu de eerste fase 
klaar is en er ook een nieuw ontwerpteam is gekozen voor de realisatie van de rest van het 
park, moet er gewerkt worden aan de bekendmaking van het park in Deurne en de rest van 
Antwerpen. 

We willen hiermee beginnen door een evenement met bovenlokale allure in het gebied te 
organiseren en daarop veel volk te trekken. Zo zorgen we alvast voor naamsbekendheid. In 
de zijlijn daarvan geven we de bezoekers ook informatie mee over het park en over de ‘ruwe 
diamant’ die nu steeds meer vorm zal krijgen. 

“Stad in verandering” zal ook Park groot Schijn volgend jaar mee uitdragen met hun 
programma.  

Voor dit evenement is er een samenwerking met het CC Deurne, Ondernemen & 
Stadsmarketing, Stedelijk Wijkoverleg en Stadsplanning. Op basis van een inschatting van 
kosten door CC Deurne om iets kwalitatiefs op poten te zetten, hebben wij € 25 000 voor de 
organisatie van dit event aan district Deurne. 

Ook bovenlokaal en via “stad in verandering” zullen er budgetten beschikbaar zijn. 

Senioren- en Sportraad hebben ons gevraagd om het budget voor projectsubsidies op te 
trekken. Wij gaan als bestuur graag in op de aan- en opmerkingen van onze raden en 
voorzien respectievelijk € 2 550 en € 7 000. 

Cultuur naar mensen brengen en mensen naar cultuur brengen blijft een betrachting van 
deze meerderheid. Wij verhogen het budget voor cultuur en cultuurbeleving met € 46 450 op 
exploitatie. Wij voorzien bovendien een eenmalige toelage van € 25 500 voor het museum 
Stampe & Vertongen. Omdat de publicatie Deurne Leeft geïntegreerd werd in onze 
publicaties (en daardoor meer mensen bereikt) vervalt het budget voor Deurne Leeft. 

In het beleidsdomein publieke ruimte verschuiven een aantal budgetten. Stadsontwikkeling 
en Eandis blijven flessenhalzen bij de uitvoering van heel wat van onze projecten (kruispunt 
Confortalei - Lakborslei). Als een project wel uitgevoerd wordt dit jaar, maar de financiële 
afhandeling gebeurt pas in 2015 hebben wij gekozen om het budget te verplaatsen naar 
2015 (Muggenberglei). 
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Binnen het project Hooftvunderlei verbeteren wij het fietspad tussen de UNO - laan en het 
plateau. Elk onderhoudsproject wordt vandaag bovendien getoetst aan het STOP - principe. 
Wij hebben binnen het budget onderhoud heel wat VBI’s opgenomen. Een heel aantal 
VerkeersBegeleidende Ingrepen wordt vandaag in samenwerking met de Stedelijke Staten-
Generaal voor Verkeersveiligheid onderzocht. 

De extra budgetten die wij voorzien voor onze oriëntatiepunten gaan naar het project 
Langbaanvelden/Job Koelewijn. 

Langbaanvelden is een buurt met een heel (inter) actief buurtleven. De Mortselsesteenweg 
loopt dood op de omheining rond het vliegveld. De buurt heeft een goede relatie met de 
luchthaven, die voor de inwoners vooral een horizon is om bij weg te dromen. Met die 
wetenschap is de Amsterdamse kunstenaar Job Koelewijn aan de slag gegaan en hij kwam 
terug met een grote plexiglazen wand in de vorm van vliegtuigvleugels met daarin lenzen. 

Wij durven vandaag extra budgetten voorstellen omdat het project sterk gedragen wordt door 
de buurt, naast de buurt ook de luchthaven enthousiast meedoet en de kunstenaar ook naar 
aanleiding van de inhuldiging van dit project een tentoonstelling krijgt in het Mukha. 

Samen met de stedelijke diensten, De Lijn, nv De Scheepvaart en het Agentschap voor 
Wegen en Verkeer werken wij verder aan ons Deurne. 
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1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne      

Beleidsdomein: 01 Woonstad 

 

Het onderhoud van de publieke ruimte van Deurne is een prioriteit voor het 

districtsbestuur en neemt dan ook een grote hap van het budget in beslag. Deze 

projecten vragen afstemming met verschillende partners. De timing is sterk van hen 

afhankelijk en de overlast voor de burger dient zo veel mogelijk beperkt te worden, 

wat verschillende wijzigingen in het budget 2014 verklaart. 

 

 

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden 

 

1SDE010101 Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld 

 

De nieuwe locatie voor het standbeeld Pomona is bepaald. Het districtsbestuur zal het laten plaatsen 

aan Bosuil, vlakbij de Sint-Fredegandusstraat. Voor de laatste maanden opslag en voor het transport 

van het beeld, wordt er 3 000 euro extra voorzien, wat het totaal voor 2014 op 15 000 euro brengt. 

Het exploitatiebudget voor openbare verlichting wordt met 5 875 euro verhoogd tot 65 875 euro 

omdat het forfaitair onderhoud met betrekking tot het 4
de

 trimester 2013 wordt verrekend op het 

budget van 2014. 

 

De afschermbeugels langsheen de tramsporen op de Ruggeveldlaan, tussen Wim Saerensplein en 

Frans Versmissenlaan, zijn geplaatst. Omdat de betaling niet meer in 2013 kon plaatsvinden, wordt 

de voorziene 19 380 euro (bestelbon 2013) in 2014 ingeschreven. Het totaalbedrag voor 

straatmeubilair komt zo op 25 380 euro. 119 180 euro (bestelbon 2013) wordt voorzien voor 

drainagewerken en de verdere heraanleg van het volkstuingebied in Park Groot Schijn. 

 

In het investeringsbudget voor 2014 was 30 000 euro voorzien voor de belichting van Deurnse 

monumenten. Omdat duidelijk is dat de betaling hiervan niet meer in 2014 kan gebeuren, wordt dit 

budget verschoven naar 2015. Op het vlak van openbare verlichting zijn er nog enkele wijzigingen. 

Omdat de voetpaden van de Jan de Cordesstraat net zijn vernieuwd, wordt de verlichting er 

voorlopig niet vervangen (16 000 euro).  De verlichting van de Ruggeveldlaan wordt samen met de 

voetpaden vernieuwd in 2015. Daarom wordt het budget van 294 640 euro naar volgend jaar 

verschoven. Op dit moment wordt bekeken of hetzelfde scenario mogelijk is voor de 

Schotensesteenweg. Omdat de uitkomst van dit onderzoek nog niet duidelijk is, weet het 

districtsbestuur al wel dat het budget van 167 600 euro in 2014 hier niet aan besteed kan worden, en 

wordt dit verschoven naar 2015. Het bedrag van 123 920 euro voor de nieuwe verlichting van de 

Frank Craeybeckxlaan wordt om diezelfde reden verplaatst naar 2019. De som van 140 400 euro voor 

de verlichting van de Venneborglaan wordt voorzien voor 2015 omdat de lichtstudie voor dit project 

nog niet afgerond is. 

 

 

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden 

 

In het Bisschoppenhofpark wordt een draadafsluiting geplaatst, hiervoor wordt 18 995 euro voorzien 

(bestelbon 2013). De volkstuinen aan Drakenhof lijden onder de slechte doorlaatbaarheid van de 

ondergrond, waardoor er wateroverlast ontstaat. Het districtsbestuur voorziet 18 336 euro voor een 

drainagesysteem op de site (bestelbon 2013). De toelage voor de vzw Regionaal Landschap 

Voorkempen verschuift van het investerings- naar het exploitatiebudget en is nu concreet vastgelegd 

op 4 279 euro.  
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1SDE010103 Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van 

straten en pleinen 

 

Naar aanleiding van gesprekken met buurtbewoners is er beslist om de nieuwe plannen voor de 

Muggenberglei aan te passen. Omdat hierdoor de uitvoering later plaatsvindt, wordt het budget van 

360 000 euro verplaatst naar 2015. Ook de (her)aanleg van de toegangswegen van de 

volkstuingebieden (waarvoor 60 000 euro voorzien was), wordt later ingepland, dit enerzijds om 

technische redenen en anderzijds omdat nog niet alle plannen duidelijk zijn. 

 

De plannen voor de Lakborslei en de Confortalei liggen nog op de tekentafel. Omdat de heraanleg 

van de voet- en fietspaden van beide straten gepland was voor 2016, wordt dit volledige project, en 

het bedrag van 292 500 euro, voor dat jaar voorzien. 

 

Op het vlak van verkeersbegeleidende ingrepen wordt in 2014 enkel het verkeersplateau op de 

Hooftvunderlei voorzien. Dit project staat apart gebudgetteerd, dus de 142 000 euro voor VBI’s 

wordt geschrapt. Omdat de omvang van het verkeersplateau wordt uitgebreid, wordt het budget 

hiervoor met 15 000 euro verhoogd tot 73 000 euro.  

 

De bestelbons van drie projecten die reeds zijn uitgevoerd, worden verrekend op het budget van 

2014. Meer bepaald gaat het over de Jozef Verbovenlei (168 312 euro), de Van Duyststraat en de Van 

Amstelstraat (30 398 euro) en het onderhoud van verschillende wegen na de winterschade van 2013 

(84 710 euro). Voor de Waterbaan wordt een bedrag van 45 557,16 euro opgenomen voor een 

bestelbon 2013, het totaal voor dit project komt dan voor 2014 neer op 120 557 euro. 44 900 euro 

wordt voorzien voor de eindafrekeningen van nog enkele werken in het kader van het 

districtsontwikkelingsfonds. Hiermee anticipeert het districtsbestuur op een mogelijke meerkost van 

deze projecten. 

 

 

1SDE010104 Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat 

 

Het districtsbestuur legt vandaag meer dan vroeger de nadruk op onderhoud. Aan het reeds 

voorziene bedrag van 1 500 000 euro, wordt daarom de som van 1 054 300 euro toegevoegd, wat 

het totaalbedrag voor het onderhoud van straten op 2 554 300 euro brengt. 

 

 

1SDE010105 Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken 

 

Aan het pleintje aan de Jos Van Geellaan vernieuwt het district de bestaande ballenvanger. Voor 

deze investering wordt 30 000 euro voorzien. Ook aan het sportpleintje van de Tweegezusterslaan 

wordt een ballenvanger geplaatst, dit voor 18 268 euro (bestelbon 2013). Hierdoor worden de tuinen 

aan de kant van de Generaal Slingeneyerlaan en de Louis Janssenslaan afgeschermd.  

 

 

1SDE010106 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle 

kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken 

 

Na ontvangst van een gedetailleerde raming blijkt dat het districtsbestuur 50 000 euro minder dient 

te voorzien voor het pleintje aan de Tweemontstraat. Het budget hiervoor komt dus op 120 000 

euro. Waar het districtsbestuur eerst plande om het speelpleintje aan de Jos Van Geellaan te 
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vernieuwen, besluit het nu om het pleintje aan de Langveldstaat aan te pakken. Hiervoor wordt 

43 000 euro meer voorzien, wat het totaal op 93 000 euro brengt. In Kronenburg zullen zogenaamde 

‘groene sproeten’ in het straatbeeld verschijnen, dit zijn speelaanleidingen voor de kinderen van de 

buurt. Het budget hiervoor wordt met 12 000 euro verhoogd tot 192 000 euro. 

 

 

 

1SDE05 Deurnenaars ontplooien zich, vinden ontspanning en ontmoeten 

elkaar binnen hun interessegebied    
Beleidsdomein: 05 Bruisende stad 

 

Wegens enkele veelbelovende opportuniteiten kiest het districtsbestuur ervoor 

vooral in het kader van feestelijkheden en cultuur enkele projecten van een 

budgetverhoging te voorzien. Voor sport en senioren vinden er enkele kleine 

aanpassingen plaats. 

 

 

1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars 

 

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting 

 

De uitgaven voor de begeleiding en inkleding van verschillende evenementen (11 novemberviering, 

bevrijdingsfeesten, enz.) worden wegens herberekening verhoogd van 3 000 euro naar 6 000 euro.  

 

Om de komst van het Park Groot Schijn extra in de verf te zetten, organiseert het district Deurne een 

evenement dat eind 2014 zal plaatsvinden. Naast het creëren van naamsbekendheid, zorgen we zo 

voor informatieverstrekking over de plannen met dit grote gebied. 25 000 euro wordt voorzien voor 

dit evenement. 

 

 

1SDE0502 Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om 

zichzelf te ontplooien 

 

1SDE050201 Het door Deurne aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt 

naar de verschillende buurten 

 

De vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne zet in het najaar van 2014 een evenement op dat 

voorlopig nog de werktitel Festival TuBa heeft. Met dit evenement zet de vzw de culturele diversiteit 

van Deurne in de kijker door met pop-up winkels en podia de leegstaande handelspanden op de 

Turnhoutsebaan in te vullen. Het districtsbestuur voorziet hiervoor een toelage van 20 000 euro. 

Daarnaast breidt het district haar exporuimte uit. Hiervoor wordt 20 000 euro extra voorzien op 

exploitatiebudget. 7 500 euro wordt extra voorzien op investeringsbudget voor de inrichting van de 

zijvleugel tot expositieruimte. Tot slot voorziet het districtsbestuur bijkomend 7 000 euro voor de 

cultuurtrein. Het is een methodiek om de cultuurbeleving van schoolkinderen en -jongeren naar een 

hoger niveau te tillen. De cultuurtrein richt zich op creatie, exploratie, podium/expo en participatie. 

 

 

1SDE050202 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en 

realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod 
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Het districtsbestuur besliste in samenspraak met de districten Berchem en Borgerhout om Circus 

Boelare enkel in de onpare jaren te organiseren, daarom komt het bedrag van 5 000 euro vrij.  

 

Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid die wordt toegekend in 

functie van het bewonersaantal. De toelage wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,3%.  Vermits de 

subsidie van 2013 t.b.v. 45 000 euro nog niet ontvangen werd vorig jaar wordt deze bijgeschreven in 

2014. 

 

De variabele dotatie voor Deurne bedraagt dit jaar 10 357 euro.  In dit bedrag zit ook de 3.000 EUR  

vervat welke foutief werd uitbetaald door het district aan vzw de Deurne Bruist en welke werd 

teruggestort door de vzw. 

 

 

 

1SDE050204 Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen 

 

Voor de plaatsing van oriëntatiepunten in het Deurnse straatbeeld wordt 40 580 euro extra voorzien, 

waardoor het totaalbudget hiervoor op 85 580 euro komt. Dit is onder andere bestemd voor de 

fundering van het kunstwerk Pomona, voor de siercijfers op de Ter Rivierenlaan en voor het 

toekomstige kunstwerk in de buurt Langbaanvelden. 

 

 

 

1SDE050205 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming 

over heden en verleden van het district 

 

In het kader van de restauratie van de kapel van Bosschaert de Bouwel (Cogelspein) wordt de toelage 

aan volksmuseum Turninum verhoogd met 2 950 euro. In totaal komen de exploitatietoelages aan de 

Deurnse musea zo op 7 950 euro. Op investeringsbudget wordt een extra toelage van 22 500 euro 

voorzien voor de vzw Stampe en Vertongen Museum. Dit voor de plaatsing van een standbeeld van 

Jean Stampe.  

 

 

1SDE050206 Door middel van ontmoeting wordt het netwerk van de Deurnenaars versterkt en 

kunnen ze zich verder ontplooien 

 

Aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne wordt een extra toelage van 1 500 euro verleend 

voor de organisatie van de leerkrachtenverwendag. Tijdens dit evenement wordt ingezet op 

informatie-uitwisseling en ontmoeting. 

 

 

1SDE0503 Meer Deurnenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke 

gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid wordt bevorderd 

 

1SDE050301 Het door Deurne aangeboden sportaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt 

naar de verschillende buurten 

 

Omdat in 2014 de laureatenviering in het cultuurcentrum Deurne plaatsvindt, kan het budget voor 

dit evenement met 2 200 euro verminderd worden tot 2 800 euro. Deze 2 200 euro wordt gebruikt 

om te garanderen dat Deurne Koerst even kwalitatief als vorig jaar is. 
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1SDE050302 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en 

realiseren van een evenwichtig sportaanbod 

 

 

De voorziene 6 000 euro voor CPR-cursussen (EHBO) voor sportclubs verandert technisch van een 

toelage naar een werkingskost. Dit heeft geen invloed op het budget. De werkingstoelages voor 

sportclubs worden met 7 000 euro verhoogd tot 20 000 euro. 

 

 

 

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving 

 

1SDE050402 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en 

realiseren van een evenwichtig seniorenaanbod 

 

Wegens overdracht van een seniorensubsidie van het stedelijk niveau naar de districten, stijgt het 

budget voor de projectsubsidies voor senioren met 2 550 euro tot 12 550 euro. 

 

 

 

1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed 

en efficiënt bestuur    
Beleidsdomein: 07 Sterk bestuurde stad 

 

In het kader van Den Tip en receptie- en representatiekosten worden enkele 

budgetverhogingen ingevoerd. Daarnaast zijn er kleine aanpassingen aan het 

communicatiebudget. 

 

 

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust 

 

 

1TDE060203 Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve 

uitvoering van haar dagelijkse werking 

 

Het districtsbestuur voorziet 12 000 euro extra voor de receptie- en representatiekosten in het kader 

van ontvangsten, evenementen en feestelijkheden. Het totaalbudget hiervoor komt zo op 16 000 

euro. Ontmoetingscentrum Den Tip wordt voorlopig gebruikt door de jeugddienst en door 

verschillende verenigingen. Omdat hiervoor natuurlijk het gebouw ook moet verwarmd worden, 

wordt het budget voor stookolie met 4 500 euro verhoogd tot 5 400 euro. Ook voor de 

elektriciteitskosten bleek het voorziene budget niet genoeg, dit stijgt met 2 500 euro tot het bedrag 

van 3 400 euro. Het budget voor de schoonmaak van Den Tip wordt technisch verplaatst naar een 

toelage. 7 000 euro werkingskosten vallen zo weg, maar de toelage voor de vzw Werkhaven wordt 

met 2 618 euro verhoogd tot 5 718 euro.  
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1TDE0603 Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide 

participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid 

 

1TDE060302 Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de 

Deurnenaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Deurne in de kijker gezet 

 

Om de fietssensibiliseringsactie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ meer in de aandacht te brengen, 

stijgt het budget hiervoor met 1 000 euro tot 2 500 euro. Omdat de brochure ‘Deurne Leeft’ 

geïntegreerd wordt in de campagnebrochure, moet het bedrag van 8 500 euro hiervoor niet voorzien 

worden.    


