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Een thematische, buurtgerichte kijk op 
het publieke programma

Het team kiest doelbewust voor een specifieke kijk op het programmatische 
vraagstuk en een coherente ontwikkeling van het plan. 
Terwijl op het vlak van cultuur en horeca het Schipperskwartier al een rijk aanbod 
heeft, is er weinig gemeenschapsvormend programma. De Paardenmarkt en 
de Oude Leeuwenrui als handelsassen, en het Falconplein als deel van de 
culturele as, functioneren op een bovenlokaal niveau. De Falconhoven liggen 
in de luwte van de grote assen doorheen de buurt, en zijn daarom uitermate 
geschikt om zich op de buurt als gemeenschap te richten.

Het programma van eisen introduceert met het Huis van het Kind en de kribbe 
zelf al een gerichtheid op gezinsvriendelijke voorzieningen. CIP pikt deze aanzet 
graag op, en bouwt verder op deze thematiek van ‘Buurt en Familie’ voor wat de 
publieke onderdelen van het programma betreft.
De voorgestelde multifunctionele ruimte wil een verenigende factor zijn voor 
de buurt. Deze gekoppelde ruimten vormen het hart van de ‘community 
Zeemanshuis’, omdat hier de functies worden geconcentreerd die zorgen 
voor ontmoeting en ontspanning . CIP wil hier graag het thema Buurt en 
Familie verder uitspelen, door het programmeren van gepaste initiatieven en 
evenementen. 
De beoogde functies voor de ondergrondse multifunctionele ruimte en de daaraan 
gekoppelde handelsruimte op het gelijkvloers zijn grofweg onder te verdelen in 
kindgerichte functies, gemeenschapsfuncties en buurtondernemerschap. Voor 
de invulling van het hart van de ‘Community-Zeemanshuis’ richten we ons op 
de volgende, concrete functies en activiteiten:

- Kind en familiegerichte functies: speeltuin, gaming area, knutselclub, 
gymnastiek, yoga, dans- en balletles, verdedigingssporten, moestuin, 
verjaardagspartijen, muzieklessen, techniekclubs, taaltrainingen

- Gemeenschapsfuncties: taalworkshops, culturele exposities, buurtfeesten 
en -bijeenkomsten en  kookstudio/restaurant met minder validen in dienst, 
maandelijks reparatiecafé, dans- en theaterklassen, computerles. 

-Buurtondernemerschap: ondernemerscafé, buurtwerkplekken (kantoorruimte 
die door ondernemers uit het complex/de buurt kan worden gebruikt tegen een 
vergoeding per uur of per dag), vergaderruimte, (product)presentaties.

De handelsruimten op gelijkvloers worden versterkend aan het thema ‘BUURT 
& FAMILIE’ ingevuld met alternatieve retail buiten de mainstream: kind- en 
familiegerichte gezondheidszorg en vrije beroepen. We denken dan aan 
een kinderkapper, een kinderfysiotherapeut, pop-up stores, ortopedische 
kinderschoenenwinkel, kindertandarts en orthodontist, kinderboekenwinkel, 
kinderopticien, bibliotheek, kraamzorg, een wasbar, koffiebranderij annex 
dagcafé, ...

De beoogde ontwikkeling van het thema centrum ‘BUURT & FAMILIE’ zal niet 
in een keer maakbaar zijn en zal ook afhankelijk zijn van initiatieven uit de buurt 
en de stad en kan niet alleen door CIP als private onderneming gedragen 
worden. Slechts door goede afstemming kan samenwerking met ondernemers, 
gebruikers en vrijwilligers tot stand komen. CIP geeft (toekomstige) bewoners 
en ondernemers uit de buurt nadrukkelijk de tijd om het thema centrum tot 
ontwikkeling te laten komen. Diegenen met de beste vaardigheden en meest 
passende ideeën zullen worden gestimuleerd om het thema centrum verder uit 
te bouwen tot een succes voor de buurt. Door zich op deze wijze te engageren 
draagt CIP direct bij aan de wording van het thema ‘BUURT & FAMILIE’ in 
optima forma.

CIP heeft een bewezen ervaring met maatschappelijke bijdragen in hun 
projecten en is voornemens het thema centrum voorlopig in eigen beheer te 
houden. Voor de wording van de bijzondere, sociale functies in het L-gebouw 
en het thema centrum zal CIP een groeiperiode van 3-5 jaar in acht nemen. 
Daarna vindt evaluatie van de verdere ontwikkeling van het thema centrum 
plaats om te bepalen of de verwachtingen en doelstellingen behaald zijn of 
dat bijstellingen wenselijk zijn. CIP wenst primair een laagdrempelig platform 
te bieden aan buurtondernemerschap en sociale initiatieven in de buurt en 
hiermee een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de buurt.
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Wenst u deze nieuwsbrief in de toekomst digitaal te ontvangen, dan kan u zich inschrijven via:

info@vespa.antwerpen.be

met vermelding: digitale nieuwsbrief Falcon


