Jongeren filmen zelf promospot in musea
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ll... weerklinkt opzwepende Balkanmuziek vanaf 21u uit de spiegeltent aan het Noordkasteel.
ll...kan je voor de derde dag op de Groenplaats proeven van Pyreneeënkaas en Moezelwijn en je hart ophalen aan Finse rendiervellen
en Hongaars keramiek. Fiesta Europa, van 11u tot 23u, is een gezellige markt vol typische streekproducten uit alle hoeken van
Europa.
ll...gaan feestneuzen uit hun dak op de nostalgische beats uit de nineties in de Disco 69-club in de Statiestraat.
"Met dit project willen we aantonen dat een museum geen plek hoeft te zijn waar je binnen komt, kijkt en zwijgt", vertelt
persverantwoordelijke van het Fotomuseum Isabelle Willems. "Dat is een imagofout waar we samen met Terra Nova iets willen aan
doen." Terra Nova is een overkoepelend project van de provincie Antwerpen dat activiteiten organiseert voor jongeren.
De verantwoordelijken van de vier musea: Fotomuseum, Diamantmuseum, ModeMuseum en het Zilvermuseum staken de koppen bij
elkaar met kunstorganisatie Piazza dell'Arte en kwamen op het idee om jongeren zelf een hippe promospot van 30 seconden in elkaar
te laten steken. Zo krijgen ze een andere kijk op vier culturele plekken en leren ze daarnaast filmen en monteren. Die spot zal ook
gebruikt worden in functie van het project Antwerpen jongerenhoofdstad in 2011.
"Sinds een jaar ben ik erg gefascineerd door fotografie en film. Daarom leek het me leuk dit mee te maken", vertelt Liza François (15)
uit Gent. "Op school heb ik ook al eens een filmpje gemaakt en het is super cool om met speciale effecten te werken. Deze ochtend
hebben we al onze ideeën voor de spot bij elkaar gelegd en we zijn van plan iets te doen met de oude camera's die in het museum
liggen." bija
terranova.provant.be
Glenn Lambrechts (30) baat samen met zijn partner Dirk Tuypens (37) in de Lange Noordstraat studenten- en ambiancecafé Trein der
Traagheid uit. "In anderhalf jaar tijd is er nooit ingebroken", zegt Glenn. "En nu gebeurde het drie keer in amper twee weken."
Er gaat geen dag voorbij of dieven breken in een of meer Antwerpse horecazaken in. In de studentenbuurt krijgen ze die kans dezer
dagen gemakkelijker. "De studenten zijn nog tot midden augustus weg, wanneer de tweede zittijd begint", zegt Glenn.
"Er is dus minder beweging en controle op straat. En de politie die tijdens het schooljaar zeer geregeld patrouilleert, zie je nu veel
minder."
In de Lange Noordstraat zijn er de laatste 14 dagen zeker evenveel inbraken geweest, ook in auto's. "Daarom denk ik eraan om met
een burgerpatrouille te starten. We zouden met buurtbewoners een burenwacht kunnen houden. Ik ben straatverantwoordelijke, dus ik
zou het op mij nemen. Want zo kan het niet verder."
Glenn is bij de drie inbraken al een bom geld kwijtgeraakt. "De dag voor de eerste inbraak, op 4 juli, had ik mijn fototoestel en mijn
videocamera in het café laten liggen. Dat is 1.500 euro in één klap kwijt. De dieven stalen toen ook 300 euro cash en voor 150 euro
aan sterke drank. Ze hadden een rolluik geforceerd en een raam ingeslagen - kosten die oplopen tot 300 euro. De inbraak moet toen
gebeurd zijn tussen 6u 's morgens en 3u 's middags, dus op klaarlichte dag."
"Bij de tweede inbraak forceerden de dieven een deur en stalen ze wat kleingeld en een karton Redbull. Een paar honderd euro weer.
En de derde keer, een van de afgelopen dagen, zijn ze met een ladder een zolderraam in gekropen. Ze namen de lade van de kassa
mee, sterke drank en 150 aanstekers. Telkens dezelfde daders? Ik denk het wel. Want telkens geraakten ze langs de achterkant
binnen en focusten ze op de toog, nooit op bijvoorbeeld de sigarettenautomaat. Het is lastig... Hopelijk kan dit stoppen." SyMa
Vorige week maakte het stadsbestuur bekend dat het vierduizend van de 7.200 regularisatieaanvragen heeft onderzocht. Daarbij
kwam aan het licht dat de meerderheid van de aanvragers niet voldoet aan de criteria. Veel kunnen geen enkel bewijs leveren van
een 'duurzame verankering' in ons land. De stad wil die dossiers overmaken aan de federale overheid met een negatief advies. "Dat
mag niet", vindt FAM, een pluralistisch platform van 120 organisaties die ijveren voor een minder streng asielbeleid. "De steden en
gemeenten hebben van de regering een beperkte opdracht gekregen: ze nemen de aanvragen in ontvangst, onderzoeken binnen
de tien dagen de verblijfplaats en sturen de aanvragen dan door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)." Volgens FAM mag
Antwerpen wel een inhoudelijk advies geven, maar dat mag de termijn van tien dagen niet vertragen. "Het vreemdelingenbeleid staat
of valt met snelle verblijfsprocedures. Antwerpen is de enige gemeente die zeven maanden na het einde van de aanvraagperiode
nog niet alle dossiers naar Brussel heeft gestuurd, zogenaamd bij gebrek aan personeel. De inhoudelijke controle van de dossiers
komt uitsluitend toe aan Vreemdelingenzaken. De stad gaat dus haar boekje te buiten. Als de stad advies wil geven, kan ze bij de
verzending aan DVZ meedelen dat er nog een advies zal volgen." lm
Buren hebben woensdag, op onze nationale feestdag, massaal naar de politie gebeld om geluidsoverlast te melden. In de meeste
gemeenten staat er in het politiereglement dat er op zon- en feestdagen geen lawaai gemaakt mag worden. Toch zien heel wat
mensen net op die dagen hun kans om bijvoorbeeld het gras te maaien of de haag te scheren. In veel gemeenten geldt het reglement
al sinds jaar en dag, anderen voerden het onlangs pas in. Wie verklikt wordt, loopt het risico op een administratie boete. Die kan
oplopen tot 250 euro. Toch pleit de politie voor meer overleg tussen buren onderling. syma
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Woensdagavond, na de viering van de nationale feestdag, is burgemeester Janssens vertrokken voor een trip door Italië. De komende
drie weken neemt schepen Guy Lauwers (ook sp.a) het roer in handen. Of zoals hij het zelf uitdrukt: "Ik hou de winkel open."
Lauwers zal zich niet vervelen, want naast zijn eigen bevoegdheden - Leefmilieu, Decentralisatie, Patrimoniumonderhoud, Stads- en
Buurtonderhoud en Openbare Werken - neemt hij ook nog die van zijn collega's Monica De Coninck, Robert Voorhamme en Marc Van
Peel waar. Zo wordt de plaatsvervangende burgemeester onder meer bevoegd voor de haven, onderwijs, economie, sociale zaken en
het OCMW.
Veel macht in de handen van één man dus. Maar het gaat slechts om het behandelen van lopende en dringende zaken. De meeste
leden van het college maken gebruik van deze politiek windstille periode om vakantie te nemen.
Vanaf volgende week telt het college tijdelijk slechts drie leden. Naast Guy Lauwers zijn alleen de schepenen Luc Bungeneers (Open
Vld) en Leen Verbist (sp.a) op hun post. LM
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