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Moorkensplein
Start rioleringswerken fase 2
Juni 2018
Beste buurtbewoner
Nu de werken aan de eerste fase van het Moorkensplein bijna ten einde lopen, start de aannemer met
de eerste rioleringswerken van fase 2.
Vanaf 18 juni starten de eerste rioleringswerken tussen de Eliaertsstraat en de Mellaertsstraat. Hier
worden de bestaande rioleringsbuizen vernieuwd en komt er eveneens een gescheiden stelsel voor
regenwateropvang en afvalwater.
Aansluitend op deze werken, waarschijnlijk vanaf einde juni, werkt de aannemer aan de riolering
tussen de Mellaertsstraat en de Maréestraat. Tegen het bouwverlof, dat voor de aannemer start op 9
juli, zijn alle rioleringswerken klaar.

Bereikbaarheid tijdens de werken
•

•
•

•

•

Tijdens de rioleringswerken
tussen de Eliaertsstraat en de
Mellaertsstraat zijn de parkeerplaatsen op straat niet bruikbaar.
De parkeergarages zijn tijdens
deze werken niet bereikbaar.
Alle huizen en handelszaken
blijven bereikbaar voor voetgangers.
Voor fietsers en voetgangers
wordt er steeds een doorgang
voorzien langs de werken over
het Moorkensplein.
Het districtshuis blijft steeds
bereikbaar.
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Minderhindervergunning
Eigenaars of huurders van een garage, die niet beschikken over een bewonerskaart, hebben recht
op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in
de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > Vergunningen > Minderhindervergunning kan u een
aanvraagformulier invullen.
Voor meer informatie kan u terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen op het nummer 03 727 16 60
of via mail naar mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be.

Huisvuilophaling
U zet uw afval op het gebruikelijke moment buiten. De aannemer verzamelt het vuilnis naar het
dichtstbijzijnde ophaalpunt. Indien u een afvalcontainer hebt, vermeld hierop dan duidelijk uw
adresgegevens. De huisvuilophaling in de omliggende straten gaat door zoals gewoonlijk.
Mocht dit wijzigen in functie van de werken brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Meer informatie
Meer informatie over de werken kan u terugvinden op www.antwerpen.be/moorkensplein.

Met vriendelijke groeten,
het stadsbestuur.

