vrijdag 3 mei
t/m zondag 12 mei

De Scheldekaaien zijn volop in ontwikkeling. De kaaien zijn
altijd een plek geweest van mensen en goederen, van handel
en overslag, van economische kracht en van een stad die zich
door de geschiedenis heen in verschillende gedaanten aan de
Schelde heeft getoond. Om dat te behouden voor de toekomst zijn
vernieuwingen en verbeteringen nodig.
Samen met bewoners van de stad willen wij vorm geven aan de
toekomst van de kaaien, van Noorder- tot Zuiderterras. We zijn
nieuwsgierig naar uw ideeën en willen graag met u in gesprek
over wat de kaaien voor u betekenen. Wanneer komt u daar? Wat
is uw lievelingsplek? Heeft u een mooie herinnering die u met ons
wil delen of een uitgesproken idee van wat er in de toekomst
niet mag ontbreken? Kom en vertel het ons!
Van vrijdag 3 mei tot en met zondag 12 mei zijn wij actief op
de kaaien. U vindt ons gedurende deze dagen op verschillende
plekken op de kaai en op het water.
Wij zien u graag!

Programma
Publieke werf # 1

3 t/m 6 mei – Zuiderterras: Tekenen op waterkeringhoogte
13.00 tot 17.00 uur

In de zuidelijke werf onderzoeken we hoe de Scheldekaaien de
ruimte kunnen bieden aan het Antwerpen van de toekomst. Welke
initiatieven in de stad zouden hier een plek moeten krijgen, permanent,
of bij wijze van experiment? Hoe ziet de stadswerf van de toekomst er
uit? Laat uw ideeën visualiseren door de aanwezige tekenaars.

Publieke werf # 2

5 t/m 8 mei – Veer: Voortvarend heen en weer
13.00 tot 17.00 uur

Op de veerboot gaan we in op vraagstukken rondom mobiliteit en de
relatie tussen de Scheldekaaien en de stad. Welke bewegingen zijn er?
Welke kunnen we ons collectief inbeelden of verbeelden? Welke routes
legt u af? Tijdens de overtocht gaan wij graag voortvarend met u in
gesprek.

Publieke werf # 3

9 t/m 12 mei – Noorderterras: Vierschaer,
Van wie is de publieke ruimte
13.00 tot 17.00 uur

De noordelijke werf richt zich op het maritieme verleden en het
ontstaan van Antwerpen aan de Schelde. Hoe vertalen we dit verleden
naar een toekomst waarin cruiseschepen aanmeren en toeristen de
stad binnenkomen? Welke entrée biedt het noordelijke stuk van de
kaaien en hoe presenteert de stad zich aan de bezoekers? Wij nodigen u
uit zitting te nemen en met ons te reflecteren op deze plek.

Afsluiting

12 mei – Noorderterras: Vierschaer, Debat over publieke ruimte
15.00 tot 16.00 uur

Op deze laatste dag presenteren we de ideeën, verhalen en stellingen die
we hebben opgehaald. Tijdens een publiek verhoor wegen we de voors en
tegens en bent u getuige.
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