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1. Inleiding 
 
De Neerlandwijk (1.250 brievenbussen) ontving medio maart een uitnodigings-/ infobrief. Hierin 
nodigde het district Wilrijk de bewoners uit om de bevraging in te vullen op www.wilrijk.be en werden 
ze uitgenodigd om op 6 mei 2017 tussen 14 en 16 uur hun suggesties over te maken aan de dienst 
wijkoverleg. Bewoners konden ook via e-mail aan wijkoverleg Wilrijk  suggesties en opmerkingen 
sturen.  
 
Eind april plaatste stad Antwerpen een zuil met infoborden in het buurtpark ter herinnering van deze 
bevraging en het infomoment.  
 
De bevraging op www.wilrijk.be stond online tussen 21 maart en 7 mei 2017. 
 
Respons 

• 230 bewoners vulden de bevraging in 

• 5 bewoners stuurden een e-mail  

• 15 bewoners waren aanwezig op het infomoment 
 

 

2. Infomoment 6 mei 2017 
 
 

 
De online bevraging op www.wilrijk.be stond online tussen 21 maart en 7 mei 2017.  Het wijkoverleg 
wilde de buurtbewoners ook de kans geven om  rechtstreeks hun wensen kenbaar te maken. Dit kon op 
zaterdag 6 mei tussen 14 en 16 uur ter hoogte van het voormalige dierenpark.  
 

 

 

  Verslag  
 

Resultaten inspraak
nieuwe invulling dierenpark

Mei 2017 
 
 

Aanwezig  

Sylvia Mortelmans wijkoverleg Wilrijk  

Tom Meulenbroeckx wijkoverleg Wilrijk 

Aantal bewoners: 15 
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Bewonersreacties  
 
Wat zou u op de zone van het voormalige dierenpark zetten? Wat ontbreekt nog in het park? 
- meer zitbanken (5x), vooral ook in de schaduw voor bijvoorbeeld senioren die kaartspelen 
- ronde bank rondom boom (3x) 
- sporttoestellen/ fit-o-meter(1x) 
- extra bomen (bijv. knotwilgen) : (6x) 
- extra groen 
- meer avontuurlijk spelen: boomhut, loopbrug, doolhof, kabeltoestel, of een trampolinetoestel zoals in 
park Harmonie (2x) 
- een drinkwaterfontein (1x)  
- er hoeft niets bij te komen. Hier is nu reeds een mooi zicht, er is voldoende speelruimte. (5x) 
 
Hondenloopzone 
- speelelementen in de hondenloopzone (1x) 
- een extra afscheiding maken in de hondenloopzone voor grote en kleine honden. Kleine honden 
durven er niet in als er grotere honden zijn (1x) 
 
Andere meldingen 
- wildgroei gras tussen hondenloopzone en betontegels/ doorgang voormalig dierenpark:  een bewoner 
vindt dit slordig, een andere bewoner beschouwt dit dan weer als een mooi, natuurlijk element 
- fietsers rijden te snel op de paadjes 
- ratten(holen) ter hoogte van de vijver. Ze hebben ook kleine kuikens opgegeten.  
- bomen ter hoogte van de achtertuinen in de Edenlaan moeten bijgesnoeid worden. Idem voor  
 straatbomen in de Edenlaan 
 
Buurtbarbecue 
Deze BBQ staat sinds enkele jaren in het buurtpark enkele meters van de aangrenzende achtertuinen in 
de Edenlaan Dit veroorzaakt overlast tijdens de week (ook overdag) en in het weekend. 
 
Tijdens het infomoment hebben 3 bewoners hun ongenoegen geuit over de locatie van de 
buurtbarbecue. 
 

�  geuroverlast in de tuinen en in huizen afkomstig van de BBQ (vlees, ZIPP-blokjes, kruiden) 
omdat de windrichting meestal richting de Edenlaan georiënteerd is. De was uithangen in de 
tuin heeft dan weinig zin.   

�  wildplassen wegens gebrek aan sanitaire voorzieningen. Gebruikers van de BBQ eten en drinken 
er. Omdat er geen WC is, doen ze hun sanitaire behoefte achter de bomen die aan de tuinen 
grenzen. Dit gebeurt regelmatig waardoor de stank hier toeneemt  en insecten aantrekt.  
Bewoners zien vanuit hun achtertuin vaak ontblote achterwerken als zij wildplassen.  

�  zwerfvuil van verpakkingen afkomstig van de BBQ ondanks meerdere vuilnisbakken. WC-papier 
ligt ook vaak ter hoogte van de achtertuinen waar men wildplast. Onlangs is er een groenbank 
bijgeplaatst waardoor nog meer gebruikers kunnen zitten.  

�  Lawaai-overlast (lijkt wel in mindere mate dan geuroverlast, zwerfvuil, wildplassen) 
 
 
De drie aanwezige bewoners uit Edenlaan overwegen een petitie op te starten. Men is niet tegen de 
buurtbarbecue, maar vindt dat er onvoldoende is nagedacht over de inplanting ervan in het park en de 
gevolgen voor de nabije bewoners. Ze stellen voor om dit naar de parkrand of centraler te verplaatsen 
waar geen tuinen zijn. Men vindt het wel positief dat de stadsdiensten de BBQ wekelijks reinigen.  
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3. E-mails naar aanleiding van bevraging 
 
We ontvingen geen telefonische reacties en 5 schriftelijke reacties via e-mail. Zie hieronder: 
 

• De huidige speeltoestellen voor kleine en grote kinderen liggen te ver van elkaar. Ze zijn ook 
niet veilig 

• Beste, Met aandacht heb ik uw rondschrijven gelezen in verband met een nieuwe invulling voor 
het dierenpark op het Neerland. Wegens veiligheid- en gezondheidsredenen de dieren 
weghalen, strookt in feite niet met de waarheid. Jullie vonden geen vrijwilligers om de dieren 
tweemaal per dagen te voederen, de stallen uit te kuisen enz. Ik begrijp volkomen dat dit werk, 
als dit alleen gedaan wordt door vrijwilligers, heel moeilijk is. Maar toch, enkele personen die 
stempelen in Wilrijk, een nuttige invulling geven is toch niet zo moeilijk volgens mij. 
Indien iemand van de gemeente Wilrijk, dit werk mee zou uitoefenen, waren er volgens mij nu 
nog dieren en zouden onze kleinkinderen met plezier kijken naar de geitjes, konijntjes, 
vogeltjes enz… Als idee om een invulling te geven, zou ik voorstellen om te denken aan de 
tieners van onze wijk met eventueel een skate bord, speeltuigen voor groten vanaf 12 jaar, 
eventueel een aangenaam basketbalveld, of voetbalveld.Een mooie speeltuin voor de kleintjes 
is al aanwezig. Hopelijk krijgen jullie nog veel toffe ideeën. 

• Onderling zeggen we het dikwijls hoe we het appreciëren dat onze straten netjes worden 
gehouden door de reinigingsdienst. Wat het parkje betreft zouden we het ook appreciëren om 
het barbecuen zéker niet uit te breiden wat veel zwerfvuil met zich meebrengt. Uitbreiding van 
vuilbakjes met kleine openingen zodat er geen zakken kunnen ingestoken worden. Op 
zomeravonden gebeurt het dat er brommers doorrijden met het nodige lawaai. Voor kinderen is 
het leuk om in een mooie speeltuin te kunnen spelen zonder dat er voorwerpen worden 
gevonden die er niet thuishoren. Wij houden van een gezellige rustige buurt en willen dit ook 
zo houden! Dank voor alle begrip! Vriendelijke groeten, 

• Geachte... Onmiddellijke behoefte aan invulling heb ik persoonlijk niet. Tijdens het organiseren 
van de parkfeesten heeft de Neerlandraad behoefte aan een 400V stopcontact 32 of 63A 
met neutrale geleider en aarding. Vogels hebben behoefte aan bomen die ook in de winter 
groen zijn. Mensen gaan er al eens zonnen, dus vaste ligbanken zouden ook wat kunnen 
bieden. Ligweide met privacy en rustbanken kunnen ook nuttig zijn. Hopelijk heeft u wat aan 
mijn voorstellen. 

• Besten, Wij hebben uw brief ontvangen over de invulling van zone dierenpark Wanninkhove. 
Als inwoner van de Neerlandwijk willen wij graag onze mening hierover uiten. Wij wonen in de 
Edenlaan en onze tuin grenst aan het parkje recht tegenover de door de gemeente geplaatste 
barbecues. Dit is een mooi initiatief voor de mensen die niet over een tuin beschikken. Helaas 
met de vele nadelige gevolgen voor de omliggende tuinen. Het is ons dus niet meer mogelijk in 
het weekend van onze tuin te genieten en zelfs onze ramen open te zetten. De geuren van zip, 
rook door de takjes die ze opbranden, gebakken vlees, het vele lawaai en ook het park dat als 
openbare toilet gebruikt wordt omdat er niets is voorzien laat ons niet meer toe te genieten 
van onze eigen tuin. Zou het niet beter zijn deze barbecues te verzetten naar zone dierenpark 
dat toch wat meer afgelegen is en eveneens een openbare toilet te voorzien. Wij hopen terecht 
dat er wel geen extra bbqs bijkomen gewoon de huidige verplaatsen vinden wij een raadzaam 
alternatief. Wij komen zeker zaterdag 6 mei naar de districtstent. Vriendelijke groeten  
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4. Resultaten digitale bevraging ‘t Neerhofke 
De vragen staan gerangschikt volgens populariteit. 
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- Een grotere hondenweide met wat avontuurlijke speeltuigen zou mooi zijn. Eventueel een vijver als dit 

mogelijk is. Dit zou misschien een verzamelplaats kunnen zijn voor het teveel aan water. 

- Is het niet mogelijk om de hondenweide uit te bereiden samen met het vrijgekomen stuk grond om zo 

één grote hondenweide te vormen? Hierin zou eventueel ook zitmeubulair geplaatst kunnen worden. 

- Geen hondenweide 

- Hondenspeelweide zoals deze aan de Desguinlei. De huidige hondenweide is te drassig. 

- I.p.v. de hondenweide te verplaatsen, de originele te behouden en van het nieuwe vrijgekomen stuk een 

apart openbaar agility parcours te maken voor honden. Gezien de grote concentratie (actieve) honden, 

zou dit zeker een meerwaarde zijn voor de wijk. 

- Beste, wij lezen met verbazing dat als reden gezondheid en veiligheid worden vooropgesteld voor het 

verdwijnen van het dierenparkje. Andere geluiden zoals oneensheid tussen vrijwilligers en district zijn 

ook te horen. Als gezondheid/veiligheid volgens u echt de reden is hadden we daar graag meer uitleg 

over gekregen. Anders lijkt een nieuw klein dierenpark op kindermaat de prefecte oplossing. Met 

bijvoorbeeld enkele kippen en andere kleine dieren. De kinderen, ook onze dochter, vonden het net altijd 

leuk om de dieren te bezoeken. Een speeltuin is er en een eindje verder is er het Neerlandpark zelf. Waar 

het stilstaande water afgelopen jaar enkele spelende kinderen overigens ziek maakte (gezondheid). 

Wanneer het district verder toch zo begaan is met gezondheid lijkt het daarnaast ook logisch dat men de 

ISVAG-vergunning niet verlengt. Maar wat dus het parkje zelf betreft : graag een dierenparkje. 

- Sportaccomodatie : pingpongtafels, mogelijkheden voor badminton, basket of volleybal -picknicktafels 

- Een marktkraam-tentje met terrasje/ of anders, waar men een kopje koffie en mogelijk wat snacks kan 

nuttigen en daarbij de zeer noodzakelijke toiletten voor de kindertjes, die thans in struikjes hun behoefte 

doen.  

- Een mooi bloemenveld met seizoenbloemen zou heel mooi zijn! Wij houden van een mooie propere en 

ordelijke wijk. Zeker ook geen uitbreiding tot barbecuen wat ook zwerfvuil teweeg brengt. Paaltjes aan 

de toegangen plaatsen zodat er 's avond niet kan doorgereden worden. Daarom ook geen zitmeubels. 

Vuilbakken met kleine openingen want regelmatig stoppen er auto's om hun vuilzakjes in te steken.  

- Graag een lage omheining rond een speeltuintje voor kleintjes zodat ze niet direct aan de straatkant 

kunnen met al die bussen en grote vrachtwagens daar......ook veel meer banken 

- Pop-up kinderboerderij overbodig er is al een kinderboerderij in de buurt. Er is op de plaats al een 

speeltuin voor kinderen. 

- een verkeerstuin : parcours met zebrapaden, een rijweg ( voor kleine fietsjes ), voetpaden, 

verkeersborden enz. spelen op een educatieve manier. 

- Het voetbalveldje verplaatsen. De kindjes in de speeltuingebieden en mensen op de bankjes kunnen niet 

gerust spelen / zitten wanneer er gevoetbald wordt. De vorige locatie op het terrein was op dat gebied 

veel veiliger. 

- De ingang van de hondenweide aan de andere kant plaatsen. Nu komen alle honden vlak bij de spelende 

kinderen en niet elke hond is even vertrouwd met kinderen. Extra speeltoestellen zou leuk zijn. De 

natuurlijke speeltuin hebben we reeds in het park van Eden. 

- Voor de allerkleinste kindjes is er nu een zeer kleine speeltuin en direct aan de straat! Ik stel voor om op 

de grote ruimte een speeltuin te plaatsen voor de allerkleinsten, met een lage omheining. De nabije 

school gaat vaak met de kleuters naar het park. Denk ook aan hen. Plaats hier en daar dieren uit hout 

gesneden, wat ons doet denken aan de dieren. 

- Verplaatsing van de hondenweide (minder drassig en modderig als de huidige) met eventueel 

speelattributen voor honden, zoals tunnels, wip, ... 

- Turn- & fitnesstoestellen plaatsen voor volwassenen en blijvend kinderspeeltuin 



 
  

Bist 1 – 2610 Wilrijk

wijkoverleg.wilrijk@stad.antwerpen.be

G
ed

ru
k

t 
o
p

 m
il

ie
u

v
ri

en
d

el
ij

k
 p

ap
ie

r

- Meerdere zitbanken voor grootouders 

- Meer zitbanken om te kunnen genieten van het uitzicht. 

- Ik heb een suggestie ivm. de BBQ die enkele jaren geleden geinstalleerd werd langs onze zijde 

(achtertuinen van Edenlaan). Deze BBQ wordt bijna uitsluitend gebruikt door allochtone Belgen die 

tijdens de BBQ periode zelfs van verder met auto's tot hier komen (vanaf Kiel, etc ?). De overlast is 

beperkt en 90% van de BBQ'ers veroorzaakt geen overlast ... groot probleem is wel dat zij daar een lange 

periode blijven als het mooi BBQ weer is en aangezien er geen toiletten aanwezig zijn, doen een aantal 

van hen hun kleine, of veel erger hun grote behoefte op het terrein tussen de tuinen en de BBQ ... het is 

een oud zeer maar op deze plaats vooral, maar ook elders, wordt het meer dan tijd dat openbare 

toiletten worden geplaatst ... mag gerust betalend zijn. Dergelijke "toiletboxen" worden nu reeds af en 

toe tijdelijk geplaats bij buurtfeestjes in het park, maar dan voor een termijn van enkele dagen. Dit zou 

permanent moeten worden ... anders is het beter dan er geen BBQ aanwezig blijft ... 

- Een deftig voetbalpleintje met boarding er rond 

- Ivm. tuinieren stel ik me de vraag of de bodem geschikt genoeg is en of er licht genoeg is. 

- Veel meer banken! Een toiletgebouwtje! Voetbaldoelen verplaatsen: zowel mijn dochter (nog geen 1!!) 

als mijn zoon kregen al een harde bal tegen hun hoofd terwijl ze nietsvermoedend spelen. De doelen 

staan nu echt op een gevaarlijke en ondoordachte plaats. 

- Een pop-up zomerbar 

- Een openluchtzwembad voor kinderen 

- Toiletten! Een café met terras. 

- Een pop-up barretje in de zomer 

- Kleine pop-up zomerbar (bv van mei tot sept) 

- Plaats voor een basketveldje? 

- Meer zitbanken rond de speeltuin waar ouders kunnen zitten terwijl kinderen aan het spelen zijn, er 

staan er nu amper twee, een bijkomende BBQ zou niet slecht zijn aangezien deze die er nu staat altijd, of 

toch bijna altijd, bezet is . Vijvertje mag meer onderhoud krijgen.  

- WC 

- Het park wordt vooral door kleine kinderen gebruikt. Graag houden zo. Dus geen skatepark of zo 

aanleggen waardoor "hangjongeren" aangetrokken zouden kunnen worden... 

- In ieder geval iets voor kinderen!! en niet voor honden die namelijk al een weide hebben... 

- Een picknicktafel. 

- Misschien best toch degelijke vuilzakken voorzien 

- Een zomerbar, een toilet (!), een boomhuisje, een fonteintje 

- Misschien de hondenweide op een mooiere manier integreren in het park? Momenteel lijkt het vanaf de 

speeltuin een achtergesteld hoekje. De hondenweide aan het stenenpark lijkt een aangenamere plek. 

- Een stevig voetbalveldje dat niet bij de minste regenbui onder water staat. 

- Liever geen moestuinen. De reeds aanwezige kinderspeeltuin werd onlangs nog volledig hernieuwd en 

zou moet behouden blijven (geen reden om hem te verplaatsen). 

- Kleine speeltuin voor kinderen tot 4 à 5 jaar 

- Allerliefst zie ik terug een dierenpark in de Wanninckhove. 

- Omdat juist de verzorging van dieren gewaarborgd moet kunnen blijven én om ook het contact van 

kinderen met dieren te bevorderen, is het misschien leerrijk om eerder dierendagen te organiseren als 

compromis? Zo kan je contact voorzien met allerhande soorten dieren, gedomesticeerd versus natuur. Ik 

denk bv ook via het stadsbeest aan workshops voor kinderen ivm. omgaan met honden, contact met 

reptielen, meer leren over dieren in de nabije natuur (natuurpunt zuidrand: hier zitten bv veel 

verschillende vogels-watervogels-salamanders-kikkers-padden in de buurt), tot bijen (imker(s) van 

Wilrijk), iets i.s.m. de stadsboerderij, kippen in paasperiode ivm. eitjes rapen 

- Een 'kindertuin' zou mooi zijn... Door het aanplanten (vooral als kijk- en demotuin) leren de kinderen 

waar de aardappelen, snijbonen, tomaten, spruitjes... vandaan komen. Ook een hoekje met plukbloemen 

zou hier wat meer kleur geven! Zo blijft het geen eentonig groen parkje, maar wordt het een echt 

(Neer)hofke! Binnen een jaar zingen de kinderen dan van "Wat groeit er in mijnen hof?"... 
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- Graag voor kleine kinderen, geen locatie die uitnodigend is voor hangjongeren 

- Graag een plekje om te zitten en te genieten van de rust. 

- Maak van het parkje een oase van rust met zitbankjes voor de ouderen en speelruimte voor de kinderen. 

Zeker geen moestuinen. 

- Graag verharde wegen in het park. Zo spatten de klederen niet helemaal onder het slijk na een flinke 

regenbui. wel wat zitbanken om de verpozen. 

- PARK VAN EDEN IS EEN ECHTE AANWINST. BRAVO! Park neerhofke: ook prima! Spijtig dat in elk park een 

openbaar toilet ontbreekt...... 

- Speelruimte voor kinderen is er voldoende, voor senioren petanquebanen met zitbanken errond!!! 

- Misschien een paar petanquebanen aanleggen daar ik zelf speel maar niet altijd kan gaan omdat ik in 

shiften werk zodat ik eventueel wat kan oefenen er zullen nog wel mensen zijn in de buurt die graag eens 

willen spelen zonder dat die bij een club spelen 

- Gelieve de barbecue te verwijderen. De barbecue trekt op alle zonnige vakantiedagen grote groepen 

(volwassenen en kinderen) aan van buiten de wijk die in onafgebroken ploegen elkaar afwisselen. Deze 

mensen dulden geen mensen uit de wijk. De kinderen en gepensioneerden uit de wijk mijden hierdoor op 

zonnige vakantiedagen het parkje en dit kan/mag niet de bedoeling zijn. 

- Sanitaire blok 

- maak terug een dierenparkje. Leuk voor de kinderen 

- De huidige bbqs verplaatsen omdat de zone dierenpark verder verwijderd ligt van de omliggende tuinen 

en dus minder hinderlijk is dan waar ze nu staan en ook voorzien van evtl openbaar toilet zodat het park 

hiervoor nietmeer gebruikt wordt! 

- Toen ik klein was, was er in Het Rivierenhof te Deurne een heuse doolhof. Die bestond uit allerlei gangen 

tussen heggen van liguster of een andere soort haag, dat herinner ik me niet meer. Maar ik weet wel dat 

we daar vaak leuk gespeeld hebben! 

- De plaatsen bij de voetbaldoelen voorzien van zachte "speeltegels" zodat de plaats rond de doelen 

moddervrij blijft. 

- De hondenweide mag zeker niet uitbreiden en moet blijven waar ze is. 

- De huidige BBQ'S verzetten naar de nieuwe open ruimte dat verder van de privétuinen is verwijderd 

zodat de overlast niet zo hinderlijk is. De bbq's staan nu zeer dicht bij de tuinen van de Edenlaan. Een 

weekend van je tuin genieten is niet meer mogelijk door de geurhinder van oa. de zipblokjes, losse 

takken die verbrand worden waardoor zelfs geen raam meer kan opengezet worden. Ook het park wordt 

als openbaar toilet gebruikt omdat er niets voorzien is. Wij zullen 6 mei ook langskomen om zeker onze 

reactie te melden. 

- Een waterpartij zoals in Park Spoor Noord 

- Banken aan de kleine speeltuin ter hoogte van de ingang aan de Kernenergiestraat als het kan 

- Wat meer zitbanken bij zowel de speeltuigen en als op de rustiger plaatsen van het parkje zou volgens 

mij welkom zijn. 

- een plaats voorzien voor openbare fietsen van de stad Antwerpen 

- Zeker wat meer zitbanken. Verplaatsen van de speeltuin voor de allerkleinsten naar een iets meer 

zonnige kant. Pingpong tafel - petanquebaan - badminton gelegenheid ... 

 
 
 
  
 


