Moorkensplein
Start werken plein

Schrijf u online
in op de digitale
nieuwsbrief en
blijf steeds op de
hoogte

Fase 3: start aanleg plein
De rijbaan tussen de Eliaertsstraat en de Sergeyselsstraat kan bijna terug open en de nieuwe voetpaden aan de kant van de
huizen liggen op hun plek, nu is het tijd om aan de heraanleg van het plein zelf te beginnen.
Aan de kant van de rijbaan worden begin augustus nog de laatste afwerkingen gedaan zodat midden augustus de rijbaan
terug open kan. Ook starten de volgende rioleringswerken en de eerste opbraakwerken op het plein. Na de aanleg van de
ondergrond voor de speelfontein en de nieuwe bomen start de heropbouw van het plein.

antwerpen.be/moorkensplein

Bereikbaarheid tijdens fase 3

Groen langs de gevels

•

De parkeergarages op het plein zijn tijdens de werken niet bereikbaar.

Er komen niet alleen nieuwe bomen en planten op het

•

Alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers.

plein, ook de gevels langs het plein krijgen hun eigen

•

Fietsers maken gebruik van de nieuwe rijweg

plantjes.

•

Voor voetgangers wordt er steeds een doorgang voorzien langs de

Bewoners op het Moorkensplein kunnen zich opgeven

werken over het Moorkensplein.

voor de aanleg van een geveltuintje tijdens de werken.

Bereikbaarheid districtshuis

Langs de kant van de straat hebben reeds zeven buurtbe-

Het districtshuis blijft open en bereikbaar tijdens de werken.Afhankelijk

woners zich hiervoor opgegeven.

van de vordering van de werken is de nieuwe ingang aan de zijkant van het

Woont u op het Moorkensplein en wil u ook wel een

districtshuis of de ingang aan de voorkant steeds open en bereikbaar.

geveltuintje aan uw huis? Stuur dan een mailtje naar
moorkensplein@stad.antwerpen.be en wij nemen met u

Mini-geveltuin met winterjasmijn als klimplant naast de

contact op.

deur.

Fasering van de werken
Hieronder vindt u een overzicht van de volgende stappen in de heraanleg van het Moorkensplein. Als alles
volgens plan verloopt is het plein tegen eind 2018 klaar.
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Plantseizoen 2018
Aanplanten nieuwe
bomen.

SEPTEMBER 2018
Plaatsing verlichting
Districtshuis.

AUGUSTUS 2018
Rioleringswerken.
Heraanleg Moorkensplein.
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Eind augustus 2018
Dakwerken districtshuis zijn
klaar.
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Werken vanaf augustus

03

Verlichting districtshuis
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Aanplanten nieuwe bomen

De eerste werken die van start gaan in augustus is het verder vernieuwen

Voor de verlichting van het Moorkensplein en in

Op het plein worden er 12 nieuwe bomen aangeplant.

van de rioleringen op het plein tussen de Maréestraat, de Mellaertsstraat

bijzonder het Districtshuis werd er door Radiance35 een

Deze bomen bloeien elk op een ander moment zodat de

en de Sergeyselsstraat aan de kant van de huizen.

lichtontwerp opgemaakt. Deze verlichting wordt in de

seizoenen duidelijk zichtbaar worden op het plein.

loop van septemper aangebracht op het districtshuis.

De linde die er vandaag al staat, blijft op zijn huidige

Op het plein starten de eerste opbraakwerken voor de plaatsing van de
speelfontein. Ook de ondergrond wordt klaargemaakt om later de nieuwe

In het plan krijgen de glasramen in het districtshuis een

bomen te kunnen aanplanten.

speciale rol. Zo kan de verlichting op het plein in de week

Midden augustus kan de rijbaan langs het districtshuis terug open voor het
verkeer.

anders zijn dan in het weekend.

plaats staan en krijgt rondom meer groen en zitplekken
voor een optimale groei.
De boomspiegels aan de zijkant van het plein worden
open zodat ook hier ruimte is voor meer groen.

tijdens de werken

Afvalophaling
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.

Minderhindervergunning
Hebt u geen bewonerskaart en kan u tijdens de werken niet in uw garage of (bedrijfs)parking, dan kan u een
minderhindervergunning aanvragen. Hiermee kan u tijdens de werken onbeperkt en gratis op straat parkeren.
Kijk op www.parkereninantwerpen.be | Vergunningen, klikken op ‘Aanvraag minderhindervergunning’.
Overweegt u als bewoner een abonnement bij een buurtparking of publieke parking buiten de werfzone? Dan kan u uw
parkeervergunning voor bewoners inruilen voor een korting op uw abonnement in een (buurt)parking.

Meer info over deze werken
De laatste informatie over de werken op het Moorkensplein kan u steeds vinden op www.antwerpen.be/moorkensplein. U
kan er zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief, zo blijft u steeds op de hoogte van de laatste werfnieuwtjes.
Toch nog een vraag? Stuur een email naar info@stad.antwerpen.be of neem telefonisch contact op het Stedelijk contactcenter op tel. 03 22 11 333.

relevante contactinformatie

VU: Patricia De Somer, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Kijk op www.parkereninantwerpen.be | Vergunningen,klikken op ‘Subsidie bewonersabonnementen parkings’.

