Beste bewoners van de Vlaamsekaai en Gillisplaats,

Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte dat in kader van de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken wij
vanaf vrijdag 12 februari de werfzone zullen uitbreiden met inname van de Vlaamsekaai (tussen Gentplaats en
Gillisplaats). De komende maanden zal hier de riolering vernieuwd worden en volgt er een volledige nieuwe heraanleg
van voetpaden, parkeerplaatsen en rijweg. De werken in deze zone zullen voltooid zijn tegen de zomer.
Doorgaand verkeer (auto – fiets- voetganger) blijft mogelijk op een nieuw aangelegde tijdelijke omleidingsweg achter
de bomenrij. De verkeerscirculatie wordt aangeduid met blauwe pijlen op onderstaand plan.
De afbraak van het appartementsgebouw in Van der Sweepstraat loopt nog tot 19/2, waardoor er een lokale omleiding
dient gevolgd te worden over parking > Namenstraat.

Overzicht van de werken en omleidingen op en rond de Gedempte Zuiderdokken.

Langsheen de gevels zal er ten alle tijde een voetgangersdoorgang van 1.5m gegarandeerd worden.
De garages in dit deel van de Vlaamsekaai zijn gedurende deze werken niet bereikbaar.
De hondenloopzone en speelzone zijn enkel bereikbaar via de parking in noorden.
Voor de ophaling van het huisvuil vragen wij u om de huisvuilzakken naar de aanliggende zijstraten te willen brengen
of naar de speciaal daartoe voorziene zone in midden van omleidingsweg (zie gele punten op plan).

Aanvraag minderhindervergunning
Is uw garage of (bedrijfs)parking tijdelijk niet bereikbaar door werken? En hebt u geen recht op een parkeervergunning
voor bewoners waarmee u op straat kan parkeren? Vraag dan een minderhindervergunning aan bij Mobiliteit en
Parkeren Antwerpen. Dat is een parkeervergunning waarmee u tijdens grote werken onbeperkt en gratis op straat kan
parkeren in de buurt van uw garage of parkeerplaats.
Meer info op: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit

Mocht u problemen ondervinden kan u tijdens de kantooruren bij ons terecht in de werfburelen van Stadsbader aan
Gillisplaats (naast speeltuin).

Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons alvast voor de overlast die deze werken met zich meebrengen.

Mvg,

056/26.06.66

Blijf je graag op de hoogte van alle werken?
Schrijf je dan in op de digitale nieuwsbrief via www.gedemptezuiderdokken.be

