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1. Inleiding
Op dit infomoment is het definitieve plan doorlopend te bekijken. Medewerkers van het district zijn
aanwezig om vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.

2. Vragen en opmerkingen van de bewoners over de projectdefinitie
De meeste bezoekers waren tevreden over het ontwerp. Echter niet zonder opmerkingen. Die vindt u
hieronder.
-Verschillende bewoners stelden vragen over hun persoonlijke situatie aan hun huis. Deze vragen
werden ook individueel beantwoord of meegenomen voor evaluatie later.
- Een bewoner vraagt om Louisalei éénrichting te maken van de Cockerillplaats naar de Kioskplaats.
Aangezien dit ontwerp definitief is, zijn zulke grote wijzigingen in de plannen niet meer mogelijk. Deze
vraag is bovendien al eerder gesteld en toen ook afgewezen door dienst mobiliteit: het is een
belangrijke verkeersader.
-Om dezelfde reden moesten we negatief antwoorden op de vragen om alsnog fietspaden aan te leggen
en de extra parkeerstrook te verwijderen. Daarenboven is het principe om geen fietspaden aan te
leggen, aangegeven door de aanwezige bewoners op de eerste bewonersvergadering over dit thema.
-De vraag om de Lambrechtstraat en Emiel De Harvestraat te gebruiken als fietsstraat voor de fietsers
van de Louisalei, kan meegenomen worden en voor de toekomst gesuggereerd worden.
-Er wordt veel gevraagd naar timing en fasering van de heraanleg, maar die worden pas op een later
tijdstip bepaald als de bouwvergunning rond is en de aannemer is gegund. Dit geldt ook voor de
omleiding en uurrooster van de Bussen van De Lijn.

1/2

Marneflaan 3, 2660 Hoboken
wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be

-Ter hoogte van huisnummer 57 is het stuk parkeerstrook tussen de inrit en het volgende groenperk te
kort om een gemiddelde auto te plaatsen. Het laat zich raden dat daar regelmatig auto’s zullen,
parkeren die het uit- en inrijden van de garage van 57 zullen hinderen.
-Het lijkt niet mogelijk om vanuit de Louisalei de bushalte op de Cockerillplaats (richting Wilrijk) te
bereiken via een voetpad.
Dit kan wel: men volgt het voetpad langs de huizen in de Cockerillplaats, steekt over op het kruispunt
met de Kapelstraat en vervolgt zijn weg aan de overkant naar de bushalte.
-Verschillende bemerkingen gingen over de bocht in de Louisalei aan de Cockerillplaats. Die blijft
onoverzichtelijk en is daarom gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Ook de snelheid van de auto’s zal
na de heraanleg niet verlagen. Er is een uitdrukkelijke vraag om hier iets aan te doen.
In het stuk Cockerillplaats dat later wordt heraangelegd is een snelheidsremmer voorzien, maar dat
vinden enkele mensen geen goede oplossing wegens te ver verwijderd van de bocht.
-Kan er tijdens de heraanleg ergens anders geparkeerd worden? Bv. op de parking van Extra-time?
We kunnen dit voorleggen aan de dienst ‘buurtparkeren’ van de Stad Antwerpen. Die kunnen hierover
mogelijks onderhandelen met Extra-time.
-Waarom stopt de fietssuggestiestrook aan de bocht met de Cockerillplaats?
In de richting van de Kioskplaats loopt de normale fietsroute via de fietsostrade naast de spoorweg,
waarna men in de bocht oversteekt en op de fietssuggestiestrook verder rijdt.
-Aan de zijde met de oneven huisnummers worden de lantaarnpalen bevestigd aan de gevels op 6,3m
hoogte.
-De heraanleg van het kruispunt tussen Emiel De Harvestraat en de Cockerillplaats staat niet meer in de
plannen van dit project, maar is verhuisd naar het project Cockerillplaats om budgettaire redenen en
planningsredenen. Het is nog steeds de intentie van het college om de Cockerillplaats zo snel als
mogelijk na de Louisalei uit te rollen.

Nog vragen, opmerkingen of bedenkingen?
Participatie en Communicatie Hoboken
Marneflaan 3, 2660 Hoboken
tel 03 338 30 15
wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be
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