Nieuwsbrief mei 2016

Moorkensplein
In deze nieuwsbrief kan u het voorontwerp voor het Moorkensplein
ontdekken. In het voorontwerp zijn de nieuwe uitgangspunten
verwerkt. Zo blijft er verkeer mogelijk op de as Sergeyselsstraat –
Eliaertsstraat. De Mellaertsstraat ter hoogte van het Moorkensplein
wordt onderdeel van het plein, hier is geen autoverkeer meer mogelijk.
De Maréestraat aan het Moorkensplein wordt ingericht als een
woonerf.
Eind april is de renovatie van het oude gemeentehuis Borgerhout van
start gegaan. In de loop van 2017 verhuist de districts- en loketwerking
naar het gerenoveerde gebouw.
Begin juni start de afbraak van de leegstaande woningen langs
de Langstraat. Samen met de buurt wordt de vrijgekomen ruimte
ingericht als een tijdelijke groenplek.

Infomarkt 1 juni 2016
De infomarkt gaat door op woensdag 1 juni van 16 tot 20 uur op het
Moorkensplein. U kan uw suggesties op het voorontwerp meegeven,
aangeven of u interesse hebt in een geveltuintje na de heraanleg en u
opgeven om mee te werken aan de inrichting van het tijdelijke groene
plek langs de Langstraat.
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Voorontwerp Moorkensplein
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Nieuwe ingang districtshuis
Na de renovatie komt de toegang naar de
loketten aan de oostzijde van het gebouw. Zo is
het gebouw toegankelijk voor alle gebruikers.
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Speelfontein

8

5

Er komt opnieuw een
fontein op het plein.
De nieuwe fontein,
waarin er naar
hartenlust gespeeld
kan worden, duidt ook
de nieuwe toegang
naar het distritshuis
aan.

Verkeersremmers
Zowel aan de kant van de Eliaertsstraat als
aan de kant van de Sergeyselsstraat komen
verkeersremmende kussens midden op de rijweg.
Dit om het doorgaand autoverkeer in snelheid af
te remmen. Tussen de kussens en het voetpad is
voldoende ruimte zodat fietsers langs de kussens
kunnen fietsen. De bussen hebben geen hinder
van deze kussens.
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Langs het districtshuis zijn er
vijf parkeerplaatsen. De straat
achter het districtshuis, in het
verlengde van de Maréestaat,
wordt ingericht als een woonerf
met eveneens vijf parkeerplaatsen
waarvan twee parkeerplaatsen
voor personen met een beperking
en eventueel twee plaatsen voor
autodelen.

Zitbanken
Onder en rond de bomen
komen verschillende zitbanken.
De zitbanken zijn ontworpen
voor het plein. Ze dienen niet
enkel om te zitten, maar zijn
ook kleine podia of nodigen uit
om te spelen.
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Bomen op het plein
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Velostation
Het huidige velostation wordt verplaatst naar
een nieuwe plek en wordt uitgebreid naar een
maximale capaciteit. Op het plein worden ook
fietsstallingen voorzien.

Oversteekplaatsen
Op de kruispunten
Sergeyselsstraat – Oedenkovenstraat
en Zonstraat – Eliaertsstraat zijn
steeds oversteekplaatsen voorzien
voor voetgangers.

De linde die er al staat, blijft op zijn huidige
plaats staan en de buurtboom en de magnolia
(beverboom) worden op een andere plek op
het plein gezet. Er komen 13 nieuwe bomen
bij, zo staan er in totaal dus zestien bomen op
het plein. De bomen bloeien elk op een ander
moment zodat de seizoenen duidelijk zichtbaar
worden op het plein.
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Parkeerplaatsen
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Infomarkt 1 juni 2016
Op woensdag 1 juni kan u van 16 tot 20 uur terecht op het Moorkensplein voor alle informatie rond
het voorontwerp Moorkensplein.

Geef uw suggesties op het
voorontwerp
U kan uw suggesties op het voorontwerp geven.
Hiermee gaan de ontwerps aan de slag bij de
opmaak van het definitief ontwerp.
Het voorontwerp is ook besproken met de
klankbordgroep. Deze groep heeft een aantal
suggesties meegegeven aan de ontwerpers die u
op de infomarkt kan raadplegen.

Schrijf u in voor een geveltuintje
Bij de heraanleg van het plein kan u langs uw gevel
ruimte voor een geveltuintje laten voorzien. De
stad zorgt voor een startklaar geveltuintje.

Werk mee aan de inrichting van
het tijdelijk groene plekje aan de
Langstraat
In juni start de afbraak van de leegstaande
woningen langs de Langstraat (de huizen rood
aangeduid hieronder). De ruimte die vrijkomt
wordt tijdelijk een nieuw stukje openbaar domein
(de groene zone). Het tweede deel van het
Moorkensplein wordt aangelegd na de verhuis van
de politie naar hun nieuw gebouw in 2019.
Op de infomarkt kan u enkele suggesties voor de
inrichting vinden, kan u aangeven wat uw wensen
zijn voor dit plekje en kan u zich opgeven om
verder betrokken te worden bij uitwerking van de
inrichting.

Hebt u geen groene vingers en weet u niet hoe te
beginnen aan de aanleg van een geveltuin? Is het
aan welke regels u zich verder nog moet houden?
Al uw vragen worden beantwoord op de infomarkt.
Meer info over geveltuintjes? Surf naar de website
van het ecohuisecohuis.antwerpen.be en zoek op
geveltuintjes.

Update timing
April 2016

Start renovatie oud gemeentehuis.

Juni 2016

Start afbraak leegstaande woningen langs de Langstraat.

Augustus 2016

Start inrichting tijdelijke groen plekje.

Najaar 2016

Definitief ontwerp Moorkensplein is klaar.

Eind 2016

Voorstelling definitief ontwerp en de timing van de heraanleg van het plein.

Midden 2017

Opening gerenoveerd districtshuis.
Start aanleg Moorkensplein.

