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districtsraad Deurne
Notulen Zitting van 17 juni 2021

Samenstelling
de heer Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
de heer Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; mevrouw Elke Brydenbach, districtsschepen; de heer Frank Vercammen, 
districtsschepen; de heer Freddy Lorent, districtsschepen; de heer Philip Van Acker, districtsschepen; mevrouw Marina 
Rothmayer, districtsraadslid; de heer Guy Dirckx, districtsraadslid; de heer Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; de heer 
Kristof Vissers, districtsraadslid; mevrouw Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; de heer Maarten Goetstouwers, 
districtsraadslid; de heer Josephus Braam, districtsraadslid; mevrouw Manal Toumi, districtsraadslid; de heer Abdelaziz El 
Fadili, districtsraadslid; de heer Arbër Halili, districtsraadslid; mevrouw Peggy Dewinter, districtsraadslid; mevrouw 
Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; mevrouw Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; de heer Robert Stephens, 
districtsraadslid; de heer Mathijs Post, districtsraadslid; mevrouw Sandra Wintershoven, districtsraadslid; de heer Alain 
Hoeckx, districtsraadslid; mevrouw Skrolan Hugens, districtsraadslid; mevrouw Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; de 
heer Steven Van Bockstal, districtsraadslid; mevrouw Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; mevrouw Viviane Gedopt, 
districtsraadslid; de heer Benjamin Weyts, Districtsraadslid
mevrouw Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; de heer Maarten Caestecker, districtssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Benjamin Weyts, Districtsraadslid

17 juni 2021 20:08 - De voorzitter opent de besloten zitting

OPENBARE ZITTING
A-punten
District Deurne
secretariaat
HD 1 2021_DRDE_00114 Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid - Aanstelling opvolger 

- Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00003 - Installatie  districtsraad 2019-2024 - Geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling 

districtsraadsleden - Goedkeuring

Aanleiding en context
Op 8 januari 2019 (jaarnummer 00003) legde meneer Hassan Aarab (CD&V) de eed af als districtsraadslid. Op 
21 mei 2021 diende districtsraadslid Hassan Aarab bij de voorzitter van de districtsraad zijn ontslag in als 
districtsraadslid met onmiddellijke ingang.
Voor het invullen van het openstaande mandaat werden hiernavolgende opvolgers aangeschreven:

 de 1ste kandidaat, als 1ste opvolger, is mevrouw Mia Proost. Mevrouw Proost werd op 27 mei 2021 
aangeschreven en liet per mail weten dat zij haar mandaat als districtsraadslid niet zou opnemen;

 de 2de kandidaat, als 2de opvolger, is mevrouw Ariane Van Dooren. Mevrouw Van Dooren woont niet 
meer in Deurne waardoor zij niet in aanmerking komt;

 de 3de kandidaat, als 3de opvolger, is meneer Stijn Van Bauwel. Meneer Van Bauwel werd op 8 juni 
2021 aangeschreven en liet per mail weten dat hij zijn mandaat als districtsraadslid niet zou opnemen; 
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 de 4de kandidaat, als 4de opvolger, is meneer Benjamin Weyts. Meneer Weyts werd op 8 juni 2021 
aangeschreven en liet per mail weten zijn mandaat op te nemen. De nodige formulieren/linken voor een 
onderzoek naar verkiesbaarheden en onverenigbaarheden werden bezorgd.

Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
o het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de 

districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving 
ontvangt; 

o het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, 
behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

 Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
o het districtsraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt 

aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 
2011;

o de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
o de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de 

districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Argumentatie
Om in de vervanging van districtsraadslid Hassan Aarab te voorzien, werd de vierde opvolger aangeschreven, 
meneer Benjamin Weyts.
De geloofsbrieven van meneer Weyts werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Meneer Weyts voldoet 
aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
Het budget voorziet de nodige kredieten voor de maandelijkse uitbetaling van de zitpenning.
Budgetperiode omschrijving bestelbon
2019-2024 presentiegelden raadsleden uitbetaling via payroll

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Hassan Aarab.

Artikel 2
De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van meneer Benjamin Weyts werden onderzocht.

Artikel 3
Meneer Benjamin Weyts legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen".
De voorzitter verklaart meneer Weyts wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 4
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Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

17 juni 2021 20:13 - Benjamin Weyts, Districtsraadslid betreedt de zitting

HD 2 2021_DRDE_00115 Legislatuur districtsraad 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - 
Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_DRDE_00003 - Installatie  districtsraad 2019-2024 - Geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling 

districtsraadsleden - Goedkeuring

Aanleiding en context
Meneer Hassan Aarab diende op 21 mei 2021 zijn ontslag in als districtsraadslid bij de voorzitter van de 
districtsraad.

Op 17 juni 2021 legde meneer Benjamin Weyts de eed af als districtsraadslid ter vervanging van meneer Hassan 
Aarab.

Juridische grond
Artikel 6 §7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde 
van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de 
eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.

 Het districtsraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.
 Bij gelijke anciënniteit neemt het districtsraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de 

districtsraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
 Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het districtsraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige 

vernieuwing van de districtsraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in.
 De opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, nemen in 

volgorde van hun eedaflegging een rang in.
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode.

Argumentatie
De districtsraad dient kennis te nemen van de rangorde van de districtsraadsleden.

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van de rangorde van de districtsraadsleden.
voornaam naam anciënniteit aantal voorkeurstemmen
Frank Geudens 23/01/2001 432
Marina Rothmayer 25/01/2001 191
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Guy  Dirckx  28/03/2001  257
Jan  Van Wesembeeck  18/01/2007 2.058 
Freddy  Lorent  13/09/2010  301
Tjerk  Sekeris  17/01/2013  3.028
Elke  Brydenbach  17/01/2013  1.809
Philip  Van Acker  17/01/2013  1.180
Kristof  Vissers  17/01/2013  996
Freya  Van Alsenoy  17/01/2013  493
Maarten  Goetstouwers  17/01/2013  376
Josephus  Braam  21/11/2013  420
Frank  Vercammen  08/01/2019  928
Manal  Toumi  08/01/2019  557
Abdelaziz  El Fadili  08/01/2019  490
Arbër  Halili  08/01/2019  455
Peggy  Dewinter  08/01/2019  453
Giuliana  Chirinos Saavedra  08/01/2019  420
Malgorzata  Zgnilec  08/01/2019  381
Robert  Stephens  08/01/2019  370
Mathijs  Post  08/01/2019  266
Sandra  Wintershoven  08/01/2019  250
Alain Hoeckx 21/11/2019 353
Skrolan Hugens 23/04/2020 341
Mascha Van Huffelen 23/03/2020 322
Steven Van Bockstal 17/09/2020 252
Meredith Agyin Sarpongmaa 25/03/2021 215
Viviane Gedopt 22/04/2021 321
Benjamin Weyts 17/06/2021 138

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

1 2021_DRDE_00110 Districtsraad - Notulen districtsraad 20 mei 2021. 
Districtsraadscommissie 17 mei 2021 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De districtsraad vergaderde op 20 mei 2021. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 17 mei 2021.

Juridische grond
Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg 
dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in 
chronologische volgorde.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en 
bewaren van de notulen.

Argumentatie
De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd 
gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad 
worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad keurt de notulen van 20 mei 2021 goed.

Artikel 2
De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 17 mei 2021.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20210528_Notulen_20mei2021.pdf
2. ArmenTeKort_buddywerking.pdf
3. ArmenTeKort_Deurne.pdf
4. 2021_05_17_verslag_RC.pdf

openbaar domein
2 2021_DRDE_00100 Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, 

Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. 
Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-
eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_04012 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - 

Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 
20ste-eeuwse gordel - Goedkeuring

 2020_GR_00307 - Retributiereglement - Parkeren op de openbare weg. Aanpassing  - Goedkeuring
 2012_CBS_09432 - Proefopstelling - District Antwerpen. Zone Linkeroever - Goedkeuring
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 2021_CBS_03440 - Districten Antwerpen en Merksem. Invoeren bewonersparkeren - Deelgebieden 
Linkeroever, Merksem en Luchtbal. Principebeslissing - Goedkeuring

 2020_CBS_04013 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement - 
Goedkeuring

Aanleiding en context
Op 7 september 2012 (jaarnummer 9432) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het 
wegverkeer 'Proefopstelling - District Antwerpen. Zone Linkeroever' goed. Dit besluit bepaalt waar er betalend 
en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren op Linkeroever. Bovendien wordt hier ook de 
bewonerszone Linkeroever bepaald.
Op 8 mei 2020 (jaarnummer 4012) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het 
wegverkeer 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in de districten 
Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk goed. Dit besluit bepaalt waar er 
betalend en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren. Bovendien worden hier ook de 
bewonerszones bepaald.
Op 8 mei 2020 (jaarnummer 4013) keurde het college het aanvullend verkeersreglement 'Parkeerzonering in alle 
districten' goed. Dit besluit bepaalt voor de straten waar betalend parkeren geldt en tot welke tariefcode ze 
horen.
De gemeenteraad keurde op 18 mei 2020 (jaarnummer 307) de laatste wijziging van het retributiereglement met 
betrekking tot parkeren op de openbare weg goed.
Op 30 april 2021 (jaarnummer 3440) keurde het college de principebeslissing 'Invoeren bewonersparkeren - 
Deelgebieden Linkeroever, Merksem en Luchtbal' goed. Hierin werden de hoofdlijnen goedgekeurd die nu 
verder geconcretiseerd worden in dit aanvullend verkeersreglement en in de nieuwe versie van het aanvullend 
verkeersreglement 'parkeerzonering in alle districten' dat gelijktijdig met dit besluit geagendeerd wordt.
In het najaar van 2021 openen er twee nieuwe P+R gebouwen in Antwerpen. Eén op de Havana site in de wijk 
Luchtbal (district Antwerpen) en één op Keizershoek (district Merksem). Om te voorkomen dat pendelaars in de 
woonstraten rond de openbaar vervoersassen parkeren in plaats van in de P+R gebouwen, stelt Mobiliteit en 
Parkeren Antwerpen AG (MPA) voor om het betalend parkeren uit te breiden in de districten Antwerpen en 
Merksem rond deze nieuwe P+R gebouwen en de openbaar vervoersassen.
In de loop van 2022 opent het nieuwe P+R gebouw op Linkeroever (district Antwerpen). Ook hier wil de stad 
Antwerpen voorkomen dat pendelaars in de straten van Linkeroever parkeren of op de huidige gratis 
(grotendeels tijdelijke) P+R's blijven parkeren. Hier stelt MPA voor om de zone met bewonersparkeren uit te 
breiden met de Blancefloerlaan, de huidige P+R's en de zone schijfparkeren om te vormen naar betalend 
parkeren. De huidige maaiveld P+R's worden ook geheel en gedeeltelijk opgebroken, tegelijk met de opening 
van het nieuwe P+R gebouw verderop de Blancefloerlaan en de omleidingsweg. 
Naast deze uitbreidingen zijn er ook een aantal elementen in de artikels die geactualiseerd of aangepast moeten 
worden. Deze zaken hebben meestal geen implicaties op straat, maar zorgen er juist voor dat het reglement beter 
overeenkomt met hoe het op straat is gereglementeerd. Het maakt de zones sluitend.
Dit aanvullend verkeersreglement legt vast in welke straten er betalend parkeren geldt, op welk moment en hoe 
lang er maximaal geparkeerd mag worden. Daarnaast wordt ook bepaald waar schijfparkeren van toepassing is 
op welke momenten. Ten slotte bepaalt dit reglement ook welke bewoners recht hebben op een 
bewonersvergunning en in welke straten ze daarmee onbeperkt mogen parkeren.
Het besluit 'Parkeerzonering in alle districten' bepaalt dan weer welke straten bij welke tariefcode horen.
Beide besluiten krijgen dezelfde aanleiding en context en argumentatie om zo het volledig beeld van de 
aanpassingen weer te geven ook al moeten niet alle aanpassingen in beide besluiten behandeld worden.
Dit besluit heft bovendien het besluit 'Proefopstelling - District Antwerpen. Zone Linkeroever' op aangezien die 
zone in dit besluit wordt opgenomen.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
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 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district. 

Argumentatie
De aanpassingen in het parkeerbeleid worden sinds de invoering opgevolgd door de bedrijfseenheid 
Stadsontwikkeling (afdeling mobiliteit).
Hieronder volgen de bijsturingen aan de huidige zones die het parkeerbeleid op straat verder kunnen 
verduidelijken of meer leesbaar maken en de samenhang ervan verhogen, dit voor zowel bewoners, bezoekers 
als werknemers.
Volgende aanpassingen worden doorgevoerd, zoals ook al werd beslist in de principebeslissing:
Aanpassingen district Merksem

 Huidige bewonersparkeerzone met betalend roze tarief voor bezoekers in de ruime omgeving van de 
Bredabaan uitbreiden tot aan het nieuwe P+R gebouw waarbij ook de omgeving van ZNA Jan Palfijn 
mee wordt genomen.

 Het gratis bewonersparkeren wordt mee uitgebreid, zo worden de bewonerszone en gebruikszone 
'Bredabaan Noord' vergroot.

Aanpassingen wijk Luchtbal, district Antwerpen
 Een bewonersparkeerzone met betalend roze tarief voor bezoekers in 'de wijk Luchtbal' invoeren.
 Een bewonerszone invoeren in 'de wijk Luchtbal' waar bewoners recht hebben op een 

bewonersvergunning om nog steeds gratis en onbeperkt in hun wijk te parkeren.
Aanpassingen Linkeroever, district Antwerpen

 De huidige zone schijfparkeren omvormen naar een bewonersparkeerzone met betalend roze tarief voor 
bezoekers.

 Het roze tarief invoeren langs de onbebouwde zijde van de Blancefloerlaan.
 Het roze tarief invoeren op de huidige P+R's waardoor de P+R als parkingpocket voor het 

naastliggende natuurgebied wordt ingezet (een inkrimping van deze bestaande maaiveldparking wordt 
voorzien bij de opening van het nieuwe parkeergebouw iets verderop).

 De bewoners van 'de wijk Regatta' behouden het recht om een bewonersvergunning voor Linkeroever 
aan te vragen, maar de bewonersvergunningen Linkeroever zullen niet meer geldig zijn in de wijk 
Regatta.

 De huidige bewoners van 'de wijk Regatta' zullen als overgangsmaatregel de kans krijgen om hun 
huidige bewonersvergunning, die wel geldig is om gratis en onbeperkt in de wijk Regatta te parkeren, 
nog éénmaal te verlengen bij de omvorming naar de roze zone (met een duurtijd van vier jaar) zodat ze 
de nodige tijd krijgen om een oplossing te voorzien.

 De bewonersvergunningen zullen wel geldig zijn op het deel van de huidige P+R's die blijven.
Extra aanpassingen aan het reglement
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 Eksterlaar wordt uit de betalende zone geschrapt. De stadsgrens loopt dwars door deze straat, waardoor 
de bewoners van Borsbeek niet meer in hun eigen straat zouden kunnen parkeren als we hier het 
betalend parkeren hadden ingevoerd. In de praktijk geldt momenteel dan ook geen betalend parkeren in 
deze straat, maar het reglement was nog niet aangepast.

 Het winkelstraatprincipe op de Herentalsebaan werd afgeschaft tussen de Dassastraat en de parking van 
de begraafplaats aangezien hier geen handelszaken zijn en bewoners deze plaatsen dan ook kunnen 
gebruiken. Dit was al aangepast op straat, maar nog niet in het reglement.

 Er zijn in artikel 13 verschillende tekstuele aanpassingen gedaan aangezien er een aantal fouten of 
onvolledigheden in waren geslopen. Soms bleek de tekst niet 100% overeen te komen met de plannen 
die de bewoners van de stad hebben ontvangen. Indien dit laatste het geval was, werd de tekst aangepast 
naar de zones zoals deze gecommuniceerd en dus gebruikt worden door de bewoners.

 Bij het gebruik van de bewonerszone 'Kiel' (artikel 13) werd de doodlopende Schijfstraat toegevoegd. 
Deze straat hoort logischerwijs bij deze bewonerszone, maar was hier nog niet vernoemd.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen. Er wordt budget voorzien op het 
budget van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 2 - Leefbare en mobiele stad

 2LMS01 - Mobiliteit
 2LMS0104 - Regulier

 2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad Deurne keurt met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen het volgende besluit goed.
Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert 
Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, 
Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens, Manal 
Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Marina Rothmayer, 
Guy Dirckx. 

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse 
gordel in districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk', ter vervanging 
van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 8 mei 2020 (jaarnummer 4012).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
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1. Artikels parkeren Singel(rand)3.0 Clean
2. Artikels parkeren Singel(rand)3.0 Correcties zichtbaar
3. Tariefzone Merksem
4. Tariefzone Luchtbal
5. Tariefzone Linkeroever
6. Bewonerszone Bredabaan Noord
7. Bewonerszone Luchtbal
8. Bewonerszone Linkeroever



1 
 

Artikels Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20e eeuwse gordel 

 

Groene zone binnen de Singel 

Artikel 1: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 

een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de 

gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst “Verplicht gebruik van maandag tot en 

met zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli”. 

De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: 

 in het gebied begrensd door: 

o dokken:Kempisch dok,Houtdok, Asiadok;  

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): IJzerlaan (van Noorderlaan tot 

Slachthuislaan), Slachthuislaan (van IJzerlaan tot Denderstraat), Denderstraat, 

Slachthuislaan (van Denderstraat tot Schijnpoortweg), Schijnpoortweg (van 

Slachthuislaan tot Bisschoppenhoflaan), Noordersingel, Binnensingel, Desguinlei, 

Singel; 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Bolivarplaats, Amerikalei, Britselei, Maria-

Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats, Plantin en Moretuslei (van Loosplaats tot 

Provinciestraat); 

o straten inbegrepen in deze betalende zone): Provinciestraat, Carnotstraat (van 

Provinciestraat tot Koningin Astridplein); 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Koningin Astridplein, Gemeentestraat, Franklin 

Rooseveltplaats, Italiëlei (van Franklin Rooseveltplaats tot Kempischdok); 

 aangevuld met: 

o Parking Konijnenwei; 

 met uitzondering van:  

o de parking tussen de Desguinlei en de ventweg van de Desguinlei; 

o de straten en gebieden aangeduid in artikels 2 en 3. 

 

De zoneverkeersborden E9a max 3,5ton met opschrift “betalend” worden aangebracht. 

 

Winkelstraten in de groene zone binnen de Singel 

Artikel 2: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor personenauto’s, 

auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen. De parkeertijd wordt er beperkt volgens 

de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst “Verplicht gebruik van maandag tot 

en met zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de 

juli”. 

De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: 

Brederodestraat, Carnotstraat, Turnhoutsebaan (van Carnotstraat tot Engelselei), 

Stenenbrug (van Turnhoutsebaan tot Engelselei), Handelstraat, Korte Zavelstraat, Sint-

Gummarusstraat, Statiestraat (Berchem) en Driekoningenstraat. 
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De verkeersborden E9b met onderbord “ticket” worden aangebracht. 

 

Avondparkeren in de groene zone binnen de Singel 

Artikel 3: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 

een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de 

gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst “Verplicht gebruik van maandag tot en 

met zaterdag van 9.00 uur tot 22.00 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli”. 

De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: 

 omgeving Zurenborg, het gebied begrensd door: 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Vlijststraat (exclusief de parking 

tussen Vlijtstraat en Binnensingel), Uitbreidingstraat; 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Binnensingel (van Uitbreidingsstraat tot Posthoflei), 

Posthoflei, Stanleystraat, Cuperusstraat, Mercatorstraat, Plantin en Moretuslei 

(van Mercatorstraat tot Vlijtstraat). 

o  

 zone Dam, het gebied begrensd door: 

o straat (die wel de grens van de betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): IJzerlaan (tussen Maasstraat en Slachthuislaan), 

Slachthuislaan (van IJzerlaan tot Schijnpoortweg);  

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Schijnpoortweg (tussen 

Bisschoppenhoflaan en spoorweg); 

o de spoorweg (tussen Schijnpoortweg en IJzerlaan); 

o straat (inbegrepen in deze betalende zone): Maasstraat. 

 

De zoneverkeersborden E9a max 3,5ton met opschrift “betalend” worden aangebracht. 

 

Rode zone binnen de Singel 

Artikel 4: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 
een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de 

gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst “Verplicht gebruik van maandag tot en 

met zaterdag van 9.00 uur tot 22.00 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli”. 

De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 3 uur: 

 in het gebied begrensd door: 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai, 

Rijnkaai (van Zeeuwsekoornmarkt tot Sasdok);  

o dokken: Sasdok, Kattendijkdok, Houtdok, Kempisch dok; 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Noorderplaats, Italiëlei (van 

Noorderplaats tot Franklin Rooseveltplaats), Franklin Rooseveltplaats, 

Gemeentestraat, Koningin Astridplein;  

o straten (die wel de grens van de betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Carnotstraat (van Koningin Astridplein tot 

Provinciestraat), Provinciestraat; 
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o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Plantin en Moretuslei (van 

Provinciestraat tot Loosplaats), Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, 

Frankrijklei (van Maria-Henriëttalei tot Britselei), Britselei, Amerikalei, 

Bolivarplaats, Jan van Gentstraat, Gentplaats, Vlaamsekaai (van Gentplaats tot 

Nicole Van Goethempad), Nicole Van Geothempad, Emile Thielenspad, 

D’Herbouvillekaai (van Emile Thielenspad tot Ledeganckkaai), Ledeganckkaai, De 

Gerlachekaai, Cockerillkaai, Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest Van Dijckkaai, 

Steenplein, Jordaenskaai, Orteliuskaai, Van Meterenkaai en Rouaanse Kaai; 

o met uitzondering van de straten in artikel 5. 

 

De zoneverkeersborden E9a max 3,5ton met opschrift “betalend” worden aangebracht. 

 

Winkelstraten in de rode zone binnen de Singel 

Artikel 5: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor personenauto’s, 

auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen. De parkeertijd wordt er beperkt volgens 

de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst “Verplicht gebruik van maandag tot 

en met zaterdag van 9.00 uur tot 22.00 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de 

juli”. 

De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 3 uur: 

 Nationalestraat 

 

De verkeersborden E9b met onderbord “ticket” worden aangebracht. 

 

Betalende zone 20e eeuwse gordel: Kiel – Borgerhout-Berchem-Deurne – Bredabaan – Luchtbal – 

Linkeroever 

Artikel 6: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 

een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt volgens de 

gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst “Verplicht gebruik van maandag tot en 

met zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de juli”. 

De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: 

 

 Omgeving Kiel, het gebied begrensd door: 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Emiel Vloorstraat (ventweg van Pieter Rottierstraat tot 

Emiel Vloorstraat wel inbegrepen); 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Emiel Vloorstraat (van Emiel 

Vloorstraat tot Lageweg), Lageweg (van Emiel Vloorstraat tot Hendriklei), 

Hendriklei, Julius De Geyterstraat (van Hendriklei tot Karel Mestdaghplein), Karel 

Mestdaghplein, Edward Keurvelstraat, Lodewijk Ontropstraat 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Boomsesteenweg (van Lodewijk Ontropstraat tot Jan 

De Voslei) 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Jan De Voslei (westelijke kant van 

VIIde-Olympiadelaan tot oprit), Kielpark, Jan Frans Van de Gaerstraat, Karel 
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Mertensstraat, Jacob le Meirestraat, Sint-Bernardsesteenweg (van Jacob le 

Meirestraat tot Emiel Vloorsstraat). 

 

 Omgeving Berchem, Borgerhout en Deurne extra muros, het gebied begrensd door: 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Ring (van kruispunt Ten Eekhovelei/Jozef Nellenslei 

tot Mechelsebrug); 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Grotesteenweg (van Mechelsebrug 

tot Karmelietenstraat), Karmelietenstraat, Oogststraat (tot stadsgrens), Lode 

Vissenaekenstraat (tot stadsgrens), Roderveldlaan (van Fruithoflaan tot Het Prieel); 

o park Het Prieel; 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Saffierstraat (van park Het Prieel tot 

stadsgrens), Schaffenstraat, Vosstraat (van Schaffenstraat tot stadsgrens), 

Luchthavenlei (van Vosstraat tot rondpunt ter hoogte van parking van Luchthaven), 

Vosstraat (van Luchthavenlei tot Hofstadestraat), Hofstadestraat (tot en met 

huisnummer 323 van de Luchthavenlei), Luchthavenlei (van Hofstadestraat tot 

Alfred Oststraat), Alfred Oststraat, Luchtvaartstraat (van Alfred Oststraat tot 

Ruimtevaartlaan), Ruimtevaartlaan, Boekenberglei (van Ruimtevaartlaan tot Jan 

Olieslagersstraat), Jan Olieslagersstraat, Boekenberglei (van Jan Olieslagersstraat 

tot Drakenhoflaan), Drakenhoflaan (van Boekenberglei tot Leon Stempelaan), Leon 

Stampelaan, George Ivanowlaan, Mortselsesteenweg (van Leon Stampelaan tot 

Waasdonk), Waasdonk (met alle vertakkingen, exclusief ter hoogte van 

huisnummers 151 tot en met 5), Langbaanvelden;  

o straat (die wel de grens van deze betalende zone mee bepaalt, maar zelf niet tot 

deze betalende zone hoort): Fort III-straat; 

o straat (inbegrepen in deze betalende zone): Grensstraat (van Borsbeeksesteenweg 

tot weggetje tegenover huisnummer 2); 

o straat (die wel de grens van deze betalende zone mee bepaalt, maar zelf niet tot 

deze betalende zone hoort): Grensstraat (van huisnummer 2 tot huisnummer 48, 

parking ter hoogte van huisnummers 40 – 48 hoort wel tot de betalende zone); 

o Straten (inbegrepen in deze betalende zone): Grensstraat (van huisnummer 48 tot 

Mortselsesteenweg), Mortselsesteenweg (van Grensstraat tot  Eksterlaar); 

o Straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Eksterlaar (van Mortselsesteenweg tot 

Vleerakkerstraat), Vleerakkerstraat (van Eksterlaar tot Manebruggestraat), 

Manebruggestraat (van Vleerakkerstraat tot Herentalsebaan); 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Herentalsebaan (van 
Manebruggestraat tot stadsgrens, inclusief parking kerkhof), Van Strijdoncklaan 

(van stadsgrens tot Boterlaarbaan), Boterlaarbaan (van Van Strijdoncklaan tot 

Peter Benoitlaan), Peter Benoitlaan (inclusief parking ter hoogte van stadstuintjes), 

Ruggeveldlaan (van Peter Benoitlaan tot huisnummer 488), Ruggeveldlaan (weg 

richting sportvelden tot August van de Wielelei), August van de Wielelei 

(weg/parking richting sportvelden inclusief, van Ruggeveldlaan tot huisnummer 

410), Haviklaan, Koningsarendlaan (van Haviklaan tot Professor Van den 

Wildenberglaan), Professor Van den Wildenberglaan, Ertbruggelaan (van Professor 

Van den Wildenberglaan tot Schotensesteenweg), Schotensesteenweg (van 

Ertbruggelaan tot Eugeen Fahylaan), Eugeen Fahylaan, Ter Heydelaan; 
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o Park Bremweide; 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Bisschoppenhoflaan (van 

Kruiningenstraat tot Lakborslei); 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Lakborslei (van Bisschoppenhoflaan tot Confortalei), 

Confortalei, Ter Heydelaan (van Confortalei tot Te Couwelaarlei), Te Couwelaarlei 

(van Ter Heydelaan tot Ten Eekhovelei), Ten Eekhovelei (van Te Couwelaarlei tot 

Jozef Nellenslei; 

o aangevuld met: 

 Turnhoutsebaan (tussen Singel en Ring 1); 

 Stenenbrug (tussen Singel en Ring 1); 

 Luitenant Lippenslaan (tussen Singel en Ring 1); 

 Zurenborgbrug (tussen Singel en Ring 1); 

 Borsbeeksebrug (tussen Singel en Ring 1); 

 Posthofbrug (tussen Singel en Ring 1); 

 Mechelsebrug (tussen Singel en Ring 1). 

o met uitzondering van: 

 park & ride Bosuil. 

 

 Omgeving Bredabaan, het gebied begrensd door: 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Bredabaan (van Minister Delbekelaan 

tot Houthulststraat), Houthulststraat (van Bredabaan tot Terlindehofstraat), 

Terlindehofstraat (van Houthulststraat totBurgemeester Leon Cornettepad), 

Burgemeester Leon Cornettepad, Terlindeofstraat (van Burgemeester Leon 

Cornettepad tot Speelpleinstraat), Speelpleinstraat, Kroonplein, Laaglandlaan (van 

Kroonplein tot Korte Bremstraat), Korte Bremstraat, Lange Bremstraat (van Korte 

Bremstraat tot Zwaantjeslei), Zwaantjeslei (van Lange Bremstraat tot achterste 

oprit huisnummer 93), Fortsteenweg (van huisnummer 111 tot Villalaan, inclusief 

parking Sport), Villalaan, Fortsteenweg (van Villalaan tot Bredabaan), Bredabaan 

(van Fortsteenweg tot Merksemheidelaan), Merksemheidelaan (van Bredabaan tot 

Lode Geysenstraat), Lode Geysenstraat, Merksemheidelaan (van Lode Geysenstraat 

tot Van Praetlei), Van Praetlei (van Merksemheidelaan tot Azalealei), Azalealei; 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Eethuisstraat (van Azalealei tot Irislei); 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Irislei, Slavialei (van Irislei tot 

Oudebareellei), Oudebarreellei (van Salvialei tot Bredabaan), Bredabaan (van 

Oudebarreellei tot Gaston Berghmansdreef), Gaston Berghmansdreef, Bredabaan 

(van Gaston Berghmansdreef tot Broeder Frederikstraat), Broeder Frederikstraat, 

Bredabaan (van Broeder Frederikstraat tot Deurnsebaan), Deurnsebaan (van 

Bredabaan tot Sint-Bartholomeusstraat), Sint-Bartholomeusstraat (van 

Deurnsebaan tot Oostkaai), Oostkaai (dwarse parkeervakken ter hoogte van 

nummer 1 en 3), Sint-Bartholomeusstraat (van Oostkaai tot Westkaai), Westkaai 

(dwarse parkeervakken ter hoogte van nummer 1), Sint-Bartholomeusstraat (van 
Westkaai tot Frans de l’Arbrelaan), Frans de l’Arbrelaan (van Sint-

Bartholomeusstraat tot Heirmanstraat). 
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 Omgeving Luchtbal, het gebied begrensd door: 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Groenendaallaan (van spoorweg tot Noorderlaan), 

Noorderlaan (van Groenendaallaan tot Havanastraat), Havanastraat (van 

Noorderlaan tot Chicagostraat), Chicagostraat (van Havanastraat tot Burgemeester 

Jozef Masurebrug), Burgemeester Jozef Masurebrug (van Chicagostraat tot 

spoorweg); 

o Spoorweg. 

 

 Omgeving Linkeroever, het gebied begrensd door: 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Charles de Costerlaan (enkel 

zuidelijke zijde van huisnummer 8 van de Adolf Menystraat tot Thonetlaan), 

Thonetlaan (van Charles de Costerlaan tot Beatrijslaan), Beatrijslaan (van 

Thonetlaan tot Galgenweellaan), Galgenweellaan (van Beatrijslaan tot 

Pluvierstraat), Pluvierstraat (van Galgenweellaan tot R1); 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): R1 (van verlengde Pluvierstraat tot Blancefloerlaan); 

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): Blancefloerlaan (van R1 tot August 

Van Cauwelaertlaan, inclusief de parkeerpockets/P+R’s langs de Blancefloerlaan), 

August Van Cauwelaertlaan, Willem Gijsselsstraat, Halewijnlaan (van Willem 

Gijsselsstraat tot Paul Housmansstraat), Paul Housmansstraat, Adolf Menystraat. 

 

 Met uitzondering van de straten in artikel 7 

 

De zoneverkeersborden E9a max 3,5ton met opschrift “betalend” worden aangebracht. 

Met uitzondering voor de Noordelijke zijde van de August van de Wielelei waar van Haviklaan tot 

tegenover huisnummer 410 het verkeersbord E9a met opschrift “betalend” wordt aangebracht, 

zodat zwaardere vracht hier wel nog tegen betaling kan parkeren. 

 

Winkelstraten in de betalende zone in de 20e eeuwse gordel 

Artikel 7: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor personenauto’s, 

auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen. De parkeertijd wordt er beperkt volgens 

de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten met tekst “Verplicht gebruik van maandag tot 

en met zaterdag van 9.00 uur tot 19.00 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en de 11de 

juli”. 

De parkeerduur wordt er beperkt tot maximaal 10 uur: 

 

Abdijstraat, Fruithoflaan (van Grotesteenweg tot Flor Alpaertsstraat), Herentalsebaan (van 

Boterlaarbaan tot Dassastraat, inclusief parking begraafplaats en pocketparkings ter hoogte van 

huisnummers 228-236 en 291-299), Bredabaan (van Minister Delbekelaan tot Molenlei) en op de 

parking van districtshuis Merksem in de Borrewaterstraat. 

 

De verkeersborden E9b met onderbord “ticket” worden aangebracht. 
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Blauwe zones 20e eeuwse gordel: Middelheim 

Artikel 8: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 

een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt en de parkeerschijf 

moet gebruikt worden van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur met een maximale 
parkeerduur van 2 uur, uitgezonderd voor bewoners: 

 Omgeving Middelheim, het gebied begrensd door: 

o straten (die wel de grens van deze blauwe zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze blauwe zone horen): Grotesteenweg (van Mechelsebrug tot Ringlaan); 

o straten (inbegrepen in deze blauwe zone): Ringlaan, Prins Boudewijnlaan (van 

Ringlaan tot Prinses Josephine Charlottelaan), Prinses Josephine Charlottelaan,  

Elisabehtlaan (van Prinses Josephine Charlottelaan tot Floraliënlaan), Floraliënlaan, 

Coremansstraat, Elisabethlaan (van Coremansstraat tot Grotesteenweg). 

 

De zoneverkeersborden E9a max 3,5ton met het pictogram van de parkeerschijf en het opschrift 

“van 9 tot 19 uur” worden aangebracht. 

 

Blauwe zone Expo 

Artikel 9: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 

een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt en de parkeerschijf 

moet gebruikt worden van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 19.00 uur met een maximale 

parkeerduur van 2 uur, uitgezonderd voor bewoners: 

 

 Omgeving Expo, het gebied begrensd door: 

o straten (inbegrepen in deze blauwe zone): Jan De Voslei (oostelijke zijde, van 

Willem Eekelersstraat tot Populierenlaan), Populierenlaan (van Jan De Voslei tot 

Sparrenstraat), Sparrenstraat (van Populierenlaan tot Kruishofstraat), 

Kruishofstraat (van Sparrenstraat tot Jasmijnstraat), Jasmijnstraat, Kruishofstraat 

(van Jasmijnstraat tot Jan Van Rijswijcklaan), Jan Van Rijswijcklaan (van 

Kruishofstraat tot Desguinlei), Camille Huysmanslaan (van Jan Van Rijswijcklaan tot 

Jan Baptist Verlooystraat), Jan Baptist Verlooystraat, Eric Sasselaan, Floris 

Primsstraat (van Eric Sasselaan tot Jan Denucéstraat), Jan Denucéstraat, 

Volhardingstraat, Willem Eekelersstraat; 

o Met uitzondering van de parking voor de Christus Koningkerk, gelegen tussen de 

Louis Strausstraat, Jan De Voslei en Pestalozzistraat. 

 

De zoneverkeersborden E9a max 3,5ton met het pictogram van de parkeerschijf en het opschrift 

“van maandag tot en met zondag van 9 tot 19 uur” worden aangebracht. 

 

Blauwe zone Sport 

Artikel 10: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 

een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt en de parkeerschijf 

moet gebruikt worden van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 24.00 uur en van zaterdag tot 

en met zondag van 9.00 tot 24.00 uur met een maximale parkeerduur van 2 uur, uitgezonderd voor 

bewoners: 
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 Omgeving Sportpaleis, het gebied begrensd door: 

o straten (inbegrepen in deze blauwe zone): Ten Eekhovelei, Bisschoppenhoflaan 

(van Ten Eekhovelei tot Schijnpoortweg), Schijnpoortweg (van Bisschoppenhoflaan 

tot Vaartdijk), Gabriël Theunisbrug;  

o straat (die wel de grens van deze blauwe zone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 

blauwe zone hoort): Vaartkaai (van Gabriël Theunisbrug tot Campinastraat);  

o straten (inbegrepen in deze blauwe zone): Campinastraat (van Vaartkaai tot 

Blijvoort), Blijvoort, Winterling; 

o straten (die wel de grens van deze blauwe zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze blauwe zone horen): Groenendaallaan (van Winterling tot Bredabaan); 

o straat (inbegrepen in deze blauwe zone): Minister Delbekelaan; 

o straten (die wel de grens van deze blauwe zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze blauwe zone horen): Frans de l’Arbrebaan (van Minister Delbekelaan tot 

Bredabaan), Sint-Bartholomeusstraat (van Frans De l’Arbrebaan tot Westkaai), 

Westkaai, Vaartkaai (van Westkaai tot Brug van den Azijn); 

o straten (inbegrepen in deze blauwe zone): Merksemsesteenweg (van Brug van den 

Azijn tot Lakborslei), Lakborslei (van Merksemsesteenweg tot Confortalei), 

Confortalei, Ter Heydelaan (van Confortalei tot Te Couwelaarlei), Te Couwelaarlei 

(van Ter Heydelaan tot Ten Eekhovelei). 

 Met uitzondering van: 

o Carettestraat; 

o de straten in artikel 11. 

 

De zoneverkeersborden E9a max 3,5ton met het pictogram van de parkeerschijf en het opschrift 

“van maandag tot en met vrijdag van 18 tot 24 uur en van zaterdag tot en met zondag van 9 tot 24 

uur” worden aangebracht. 

 

Beukenhofstraat (uitzondering zone Sport) 

Artikel 11: in de volgende straten wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor voertuigen met 

een maximale toegelaten massa van 3,5ton. De parkeertijd wordt er beperkt en de parkeerschijf 

moet gebruikt worden van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 24.00 uur met een maximale 

parkeerduur van 2 uur, uitgezonderd voor bewoners: 

Beukenhofstraat 

De verkeersborden E9a max 3,5ton met het pictogram van de parkeerschijf en het opschrift “van 

maandag tot en met zondag van 9 tot 24 uur” worden aangebracht. 
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Bewonerszones: zones 

Artikel 12: de bewoners van de hierna vermelde straten, die voldoen aan de modaliteiten vervat in 

het Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg, ontvangen een 

bewonerskaart voor de aangeduide zone.  

 

BINNEN DE LEIEN: 

Eilandje: het gebied begrensd door: 

 dokken: Sasdok, Kattendijkdok, Houtdok,  Asiadok;  

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Asiadok-Oostkaai; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Noorderplaats, Italiëlei (van 

Noorderplaats tot Ankerui), Ankerrui, Oudeleeuwenrui, Brouwersvliet; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Zeeuwsekoornmarkt, Marguerie Schuilhaven, 

Tavernierkaai, Rijnkaai. 

 

Universiteitsbuurt: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Van Meterenkaai (van Sint-Pietersvliet tot t 

Brouwersvliet), Rouaanse Kaai; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Brouwersvliet, Oudeleeuwenrui, 

Ankerrui, Italiëlei (van Ankerrui tot Kipdorpbrug), Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Sint-

Katelijnevest (van Lange Nieuwstraat tot Minderbroerdersrui), Minderbroedersrui, 

Koepoortbrug, Sint-Paulusstraat, Sint-Pietersvliet. 

 

Historisch centrum: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Sint-Pietersvliet, Sint-Paulusstraat, 

Koepoortbrug, Minderbroedersrui, Sint-Katelijnevest, Meirbrug (van Sint-Katelijnevest tot 

Schoenmarkt), Schoenmarkt, Groenplaats; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Groenkerkhofstraat, Kammenstraat (van 

Groenkerkhofstraat tot Steenhouwersvest); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Steenhouwersvest, Sint-Jansvliet; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Ernest van Dijckkaai, Steenplein, Jordaenskaai, 

Orteliuskaai. 

 

Sint-Andries: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Sint-Jansvliet, Steenhouwersvest, 
Kammenstraat (van Steenhouwersvest tot Kleine Markt), Kleine Markt, Bredestraat, 

Begijnenstraat, Kronenburgstraat (van Begijnenstraat tot Vlaamsekaai), Vlaamsekaai (van 

Kronenburgstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat (van Vlaamsekaai tot Sint-

Michielskaai); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Sint-Michielskaai en Plantinkaai. 
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Theaterbuurt/Meir: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Lange Nieuwstraat, Sint-
Jacobsmarkt (van Lange Nieuwstraat tot Kipdorpbrug), Kipdorpbrug, Frankrijklei, Britselei, 

Kasteelpleinstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine Markt, Kammenstraat (van Kleine 

Markt tot Steenhouwersvest); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Nationalestraat (van Steenhouwersvest tot 

Groenplaats); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Groenplaats, Schoenmarkt, 

Meirbrug (van Schoenmarkt tot Sint-Katelijnevest), Sint-Katelijnevest (van Meirbrug tot 

Lange Nieuwstraat). 

 

Zuid: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Scheldestraat (van Cockerillkaai tot 

Vlaamsekaai), Kloosterstraat (van Scheldestraat tot Kronenburgstraat), Kronenburgstraat, 

Kasteelpleinstraat, Amerikalei; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Bolivarplaats (van Amerikalei tot Jan Van 

Gentstraat), Jan Van Gentstraat, Gentplaats (van Jan Van Gentstraat tot Vlaamsekaai), 

Vlaamsekaai (van Gentplaats tot Nicole van Goethempad), Van der Sweepstraat, 

Ledeganckkaai (van Van der Sweepstraat tot De Gerlachekaai), De Gerlachekaai, 

Cockerillkaai. 

 

BINNEN DE SINGEL: 

Dam: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Noordlaan/Asiadok-Oostkaai (van skatepark 

Antwerpen-Noord aan de noordkant van de bocht bij de Noorderlaan tot IJzerlaan), 

IJzerlaan (van Asiadok-Oostkaai tot Bredastraat), Bredastraat (van IJzerlaan tot huisnummer 

164 op de hoek met de spoorafsluiting), Merksemsestraat, IJzerlaan (van Merksemsestraat 

tot Slachthuislaan), Slachthuislaan (van IJzerlaan tot Denderstraat/Lobroekdok), 

Denderstraat/ Lobroekdok, Slachthuislaan (van Denderstraat/Lobroekdok tot 

Noordersingel), Schijnpoortweg (van Ring 1 tot Pothoekstraat); 

 park Spoor Noord. 

 

Antwerpen Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Noorderlaan (van Noorderplaats tot skatepark 

Antwerpen-Noord aan de noordkant van de bocht bij de Noorderlaan); 

 park Spoor Noord; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Halenstraat; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Pothoekstraat, Kerkstraat, 

Carnotstraat, Gemeentestraat, Franklin Rooseveltplaats, Italiëlei, Noorderplaats. 

 

Centraal Station: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Franklin Rooseveltplaats, 

Gemeentestraat, Carnotstraat (van Gemeentestraat tot Provinciestraat),Provinciestraat 
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(van Carnotstraat tot Plantin en Moretuslei), Plantin en Moretuslei (van Provinciestraat tot 

Van Eycklei), Van Eycklei, Maria-Henriettalei, Frankrijklei (van Maria-Henriettalei tot 

Italiëlei). 

 

Klein Antwerpen: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Maria-Henriëttalei, Van Eycklei, 

Plantin en Moretuslei (van Van Eycklei tot Mercatorstraat), Mercatorstraat (van Plantin en 

Moretuslei tot Belgiëlei), Belgiëlei, Mechelsesteenweg (van Belgiëlei tot Frankrijklei), 

Frankrijklei (van Mechelsesteenweg tot Maria Henriëttalei). 

 

Harmonie - Brederode - Markgrave: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Mechelsesteenweg (van Britselei tot 

Koningin Elisabethlei), Koningin Elisabethlei, Jan van Rijswijcklaan (van Koningin 

Elisabethlei tot Desguinlei); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Desguinlei (van Jan van Rijswijcklaan tot 

Singel), Singel (van Desguinlei tot Bolivarplaats), Bolivarplaats (van Singel tot Amerikalei); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Amerikalei, Britselei. 

 

Borgerhout IM-Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Noordersingel (van Slachthuislaan tot 

Turnhoutsebaan); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Turnhoutsebaan (van Noordersingel 

tot Carnotstraat), Carnotstraat (van Turnhoutsebaan tot Kerkstraat), Kerkstraat, 

Pothoekstraat; 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Schijnpoortweg (van Pothoekstraat tot Noordersingel). 

 

Borgerhout IM-Zuid: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Carnotstraat (van Provinciestraat tot 

Turnhoutsebaan), Turnhoutsebaan; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Noordersingel (van Turnhoutsebaan tot 

Plantin en Moretuslei); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Plantin en Moretuslei (van 

Noordersingel tot Provinciestraat), Provinciestraat. 

 

Zurenborg: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Plantin en Moretuslei (van 

Mercatorstraat tot Noordersingel); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Binnensingel (van Plantin en Moretuslei tot 

Posthoflei); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Posthoflei, Stanleystraat, 

Cuperusstraat, Mercatorstraat. 
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Haringrode -  Oud-Berchem: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Mercatorstraat (van Belgiëlei tot 
Cuperusstraat), Cuperusstraat, Stanleystraat, Boomgaardstraat (van Stanleystraat tot 

Posthoflei), Posthoflei; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Binnensingel (van Posthoflei tot 

Grotesteenweg); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Grotesteenweg (van Binnensingel 

tot Mechelsesteenweg), Mechelsesteenweg (van Grotesteenweg tot Belgiëlei), Belgiëlei. 

 

Vijfhoek - Karel Oomsstraat: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Mechelsesteenweg (van Belgiëlei tot 

Grotesteenweg), Grotesteenweg (van Mechelsesteenweg tot Binnensingel); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Binnensingel (van Grotesteenweg tot 

Desguinlei), Desguinlei (van Binnensingel tot Jan van Rijswijcklaan); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Jan van Rijswijcklaan, Koningin 
Elisabethlei. 

 

  

20e EEUWSE GORDEL 

Kiel Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Emiel Vloorsstraat (van Emiel Vloorsstraat tot 

Sint-Bernardsesteenweg); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Sint-Bernardsesteenweg (van Emiel 

Vloorsstraat tot Voetbalstraat); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Sint-Bernardsesteenweg (van Voetbalstraat tot 

De Bruynlaan), Hendriklei (van Sint-Bernardsesteenweg tot Zeelandstraat), Zeelandstraat 

(van Hendriklei tot en met huisnummers 22/42-52), Hendriklei (van Zeelandstraat tot 

Weerstandlaan), Weerstandlaan (van Hendriklei tot Frieslandstraat), Hendriklei (van 

Weerstandlaan tot Lageweg), Lageweg (van Hendriklei tot en met huisnummers 431-

433/426) en Emiel Vloorsstraat (van Lageweg tot Emiel Vloorstraat). 

 

Kiel: het gebied begrensd door: 

 Kielpark; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Jan De Voslei (van Kolonel 

Silvertopstraat tot VIIde-Olympiadelaan), VIIde-Olympiadelaan (van Jan De Voslei tot De 

Bruynlaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): De Bruynlaan (van VIIde-Olympiadelaan tot 

Voetbalstraat) en Voetbalstraat; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Sint-Bernardsesteenweg (van 

Voetbalstraat tot Emiel Vloorsstraat). 
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Kiel Zuid: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): VIIde-Olympiadelaan, Jan De Voslei 
(van VIIde-Olympiadelaan tot Boomsesteenweg) en Boomsesteenweg (van Jan De Voslei tot 

Hof van Mols); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Lodewijk Ontropstraat (van Boomsesteenweg 

tot Edward Keurvelstraat), Edward Keurvelstraat, Karel Mestdaghplein (van Edward 

Keurvelsstraat tot Lodewijk Mortelmansstraat) en Lodewijk Mortelmansstraat; 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Valaarstraat (van Lodewijk Mortelmansstraat tot Cliviastraat); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Cliviastraat, Orchideeënstraat (van Cliviastraat 

tot Zonnedauwstraat), Zonnedauwstraat, Drukpersstraat, Dichtersstraat (van 

Drukpersstraat tot Julius de Geyterstraat) en Julius de Geyterstraat (van Dichtersstraat tot 

VIIde-Olympiadelaan). 

 

Tentoonstellingswijk: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Kolonel Silvertopstraat (van Jan De Voslei tot Ring 1), Ring 1 (van 

Kolonel Silvertopstraat tot Jan van Rijswijcklaan), Gerard Le Grellelaan (van Ring 1 tot A12), 

A12 (van Gerard le Grellelaan tot Populierenlaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Populierenlaan (van A12 tot Jan de Voslei); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Jan de Voslei (van Populierenlaan tot 

Willem Eekelersstraat). 

 

Nieuw Kwartier West: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Floraliënlaan (van Elisabethlaan tot 

Coremansstraat), Coremansstraat en Elisabethlaan (van Coremansstraat tot 

Grotesteenweg); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Grotesteenweg (van Elisabethlaan 

tot Grensbeeklaan); Grensbeeklaan (deel district Berchem) 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Reeboklaan, Floraliënlaan (van Reeboklaan tot 

Pater Damiaanstraat), Pater Damiaanstraat, Pater Verbiststraat, Pius X-plein, 

Groenenbergerlaan (van Pius X-plein tot Rucaplein), Rucaplein, Hindenstraat, Prins 

Boudewijnlaan (van Hindenstraat tot Prinses Josephine Charlottelaan), Prinses Josephine 

Charlottelaan en Elisabethlaan (van Prinses Josephine Charlottelaan tot Floraliënlaan). 

 

Nieuw Kwartier Oost: het gebied begrensd door: 

 Brilschanspark; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Henri Prostlaan, Marcel Auburtinlaan, 

Polygoonstraat, Karel Coggestraat; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Posthofbrug (van Ring 1 tot Karel 

Coggestraat), Roderveldlaan (van Posthofbrug tot Fruithoflaan), Fruithoflaan, 

Grotesteenweg (van Fruithoflaan tot Elisabethlaan). 
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Nieuw Kwartier Zuid: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Fruithoflaan; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Lode Vissenaekenstraat (van districtsgrens tot 

Oogststraat), Oogststraat (van Lode Vissenaekenstraat tot districtsgrens), 

Karmelietenstraat; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Grotesteenweg (van districtsgrens 

tot Fruithoflaan). 

 

Groenenhoek Zuid: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Ring 1 (van Posthofbrug tot Borsbeeksebrug); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Borsbeeksebrug (van Ring 1 tot 

Diksmuidelaan), Diksmuidelaan (van Borsbeeksebrug tot Vosstraat), Vosstraat (van 

Diksmuidelaan tot Luchthavenlei), Luchthavenlei; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Vosstraat (van Luchthavenlei tot 

districtsgrens), Saffierstraat (van districtsgrens tot Ter Nieuwebrugge); 

 park Het Prieel; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Roderveldlaan (van Herman 

Vosstraat tot Posthofbrug), Posthofbrug (van Roderveldlaan tot Ring 1). 

 

Luchthaven -  Groenenhoek Noord: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Gitschotellei, Drakenhoflaan (van 

Gitschotellei tot Boekenberglei); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Boekenberglei (van Drakenhoflaan tot Jan 

Olieslagersstraat), Jan Olieslagersstraat, Boekenberglei (van Jan Olieslagersstraat tot 

Ruimtevaartlaan), Ruimtevaartlaan, Luchtvaartstraat, Alfred Oststraat, Vosstraat (van 

Alfred Oststraat tot Hofstadestraat), Hofstadestraat; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Luchthavenlei (van Hofstadestraat 
tot Vosstraat), Vosstraat (van Luchthavenlei tot Diksmuidelaan), Diksmuidelaan (van 

Vosstraat tot Gitschotellei). 

 

Te Boelaerpark: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Borsbeeksebrug (van Diksmuidelaan 

tot Ring 1); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Diksmuidelaan (van Borsbeeksebrug tot 

Rodekruislaan), Rodekruislaan, Zurenborgbrug (van Rodekruislaan tot Ring 1); 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Ring 1 (van Zurenborgbrug tot Luitenant Lippenslaan); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Luitenant Lippenslaan (van Ring 1 

tot Dokter Van de Perrelei), Dokter Van de Perrelei (van Luitenant Lippenslaan tot Arthur 

Matthyslaan), Arthur Matthyslaan, Jozef Verbovenlei, Boekenberglei (van Jozef Verbovenlei 

tot Drakenhoflaan), Drakenhoflaan (van Boekenberglei tot Gitschotellei), Gitschotellei. 

 

23 / 80

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



15 
 

Boekenberg – Botelaar – Silsburg: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Boterlaarbaan (van Florent 

Pauwelslei tot Fredegandus Van Rielstraat); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Boterlaarbaan (van Fredegandus Van 

Rielstraat tot Peter Benoitlaan), Peter Benoitlaan (van Boterlaarbaan tot Peter Benoitlaan), 

Boterlaarbaan (van Peter Benoitlaan tot Van Strydoncklaan), Van Strydoncklaan (tot 

districtsgrens), Herentalsebaan (van districtsgrens tot Manebruggestraat), 

Manebruggestraat (deel district Deurne van Herentalsebaan tot Vleerakkerstraat), 

Vleerakkerstraat (deel district Deurne van Manebruggestraat tot Eksterlaar), Eksterlaar 

(deel district Deurne van Vleerakkerstraat tot August van Putlei), August van Putlei (deel 

district Deurne van Eksterlaar tot Aimé de Graevestraat), Aimé De Graevestraat, August van 

Putlei (deel district Deurne van Aimé De Graevestraat tot districtsgrens), Eksterlaar (van 

August van Putlei tot Mortselsesteenweg), Mortselsesteenweg (van Eksterlaar tot 

Grensstraat), Grensstraat (deel district Deurne), Fort III-straat (deel district Deurne), 

Waasdonk (deel district Deurne, alle vertakkingen inclusief), Morselsesteenweg (van 

Waasdonk tot Leon Stampelaan), George Ivanowlaan, Leon Stempelaan (van George 

Ivanowlaan tot Drakenhoflaan), Drakenhoflaan (van Leon Stampelaan tot Boekenberglei); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Boekenberglei (van Drakenhoflaan 

tot Dascottelei), Dascottelei, Florent Pauwelslei. 

 

Muggenberg - Kriekenhof: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Herentalsebaan (van Luitenant 

Lippenslaan tot Boterlaarbaan), Boterlaarbaan (van Herentalsebaan tot Florent 

Pauwelslei), Florent Pauwelslei, Dascottelei, Boekenberglei (van Dascottelei tot Jozef 

Verbovenlei), Jozef Verbovenlei, Arthur Matthyslaan, Dokter van de Perelei (van Arthur 
Matthyslaan tot Luitenant Lippenslaan), Luitenant Lippenslaan (van Dokter van de Perrelei 

tot Herentalsebaan). 

 

Nieuwe Donk: het gebied begrens door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): E313 (van Sterckshoflei tot Ruggeveldlaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Ruggeveldlaan (van E313 tot Herentalse 
vaart), Peter Benoitlaan (van Ruggeveldlaan tot Peter Benoitlaan), Ruggeveldlaan (van 

Peter Benoitlaan tot Fredegandus Van Rielstraat), Fredegandus Van Rielstraat; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Boterlaarbaan (van Fredegandus 

Van Rielstraat tot Sterckshoflei), Sterckshoflei (van Boterlaarbaan tot E313). 

 

Joe English: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Stenenbrug (van E19 tot Luitenant 

Lippenslaan), Luitenant Lippenslaan (van Stenenbrug tot E19); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Joe Englishstraat. 
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Morckhoven: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Collegelaan (van Stenenbrug tot Jagersstraat), 
Jagersstraat, Griffier Schobbenslaan (van Jagerstraat tot Weerstandlaan), Weerstandlaan, 

Collegelaan (van Weerstandlaan tot Wouter Haecklaan), Wouter Haecklaan; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Sterckshoflei (van E313 tot 

Boterlaarbaan), Boterlaarbaan (van Sterckshoflei tot Herentalsebaan), Herentalsebaan 

(van Boterlaarbaan tot Stenenbrug), Stenenbrug (van Herentalsebaan tot Collegelaan). 

 

Deurne Dorp: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Te Couwelaarlei (van Ten Eekhovelei 
tot Ter Heydelaan), Ter Heydelaan (van Te Couwelaarlei tot Ter Rivierenlaan), Ter 

Rivierenlaan; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Turnhoutsebaan (van Ter Rivierenlaan tot 

Hooftvunderlei), Hooftvunderlei (van Ter Rivierenlaan tot Parkweg), Parkweg (van 

Hooftvunderlei tot Turnhoutsebaan), Turnhoutsebaan (van Parkweg tot Lakborslei inclusief 

ter hoogte van huisnummer 455 -461), Lakborslei (van Turnhoutsebaan tot Rodekruisplein), 

Rodekruisplein, Lakborslei (van Rodekruisplein tot Te Couwelaarlei). 

 

Venneborg – Ertbrugge: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Ter Riverenlaan, Ter Heydelaan (van 

Ter Rivierenlaan tot Alfons Schneiderlaan);  

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Ter Heydelaan (van Alfons Schneiderlaan tot 

Ruggeveldlaan), Ruggeveldlaan (van Ter Heydelaan tot Eugeen Fahylaan), Eugeen 

Fahylaan, Schotensesteenweg (van Eugeen Fahylaan tot Ertbruggelaan), Ertbruggelaan 

(deel Deurne van Schotensesteenweg tot straat zonder naam parallel aan en ten oosten 

van de  Haviklaan), straat zonder naam parallel aan en ten oosten van de Haviklaan, 

August van de Wielelei (van straat zonder naam parallel aan en ten oosten van de 

Haviklaan tot Ruggeveldlaan) Ruggeveldlaan (van August van de Wielelei tot Parkweg), 

Parkweg (van Ruggeveldlaan tot Ter Rivierenhof), Ter Rivierenhof, Turnhoutsebaan (van Ter 

Rivierenhof tot Ter Rivierenlaan). 

 

Conforta - Bosuil: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Bisschoppenhoflaan (van Lakborslei tot 

Kessinglaan), Kessinglaan (van Bisschoppenhoflaan tot Middelmolenlaan), 

Middelmolenlaan, Kruiningenstraat (van Middelmolenlaan tot Bisschoppenhoflaan), 

Bisschoppenhoflaan (van Industrielaan tot Oude Bosuilbaan), Oude Bosuilbaan (van 

Bisschoppenhoflaan tot Alfons Schneiderlaan), Alfons Schneiderlaan, Vic Meesstraat; 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Ter Heydelaan (van Alfons 

Schneiderlaan tot Te Couwelaarlei), Te Couwelaarlei (van Ter Heydelaan tot Lakborslei), 

Lakborslei (van Te Couwelaarlei tot Bisschoppenhoflaan). 

 

Ten Eekhove: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Bisschoppenhoflaan (van 

Schijnpoortweg tot Lakborslei), Lakborslei (van Bisschoppenhoflaan tot Ten Eekhovelei), 

Ten Eekhovelei. 
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Kronenburg: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Schijnpoortweg (van Bisschoppenhoflaan tot 
Vaartdijk), Vaartdijk (van Schijnpoortweg tot Merksemsesteenweg), Merksemsesteenweg 

(van Vaartdijk tot Bisschoppenhoflaan); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Bisschoppenhoflaan (van 

Mersksemsesteenweg tot Schijnpoortweg). 

 

Oude Bredabaan: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Groenendaallaan (van Winterling tot 

Ferdinandusdijkstraat); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Groenendaallaan (van 
Ferdinandusdijkstraat tot Bredabaan), Minister Delbekelaan, Burgemeester Gabriel 

Theunisbrug (van Minister Delbekelaan tot Vaartdijk); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Vaartkaai (van Burgemeester Gabriel 

Theunisbrug tot Ingenieur Menneslaan), Ingenieur Menneslaan (van Vaartkaai tot 

Campinastraat), Cambinastraat (van Ingenieur Menneslaan tot Bijvoort), Bijvoort, 

Winterling.  

 

Bredabaan Zuid: het gebied begrensd door: 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Bredabaan (van Minister 

Delbekelaan tot Deurnsebaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Deurnsebaan (van Bredabaan tot Straalstraat), 

Straalstraat, Vaartkaai (van Straalstraat tot Burgemeester Gabriel Theunisbrug); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Burgemeester Gabriel Theunisbrug, 

Minister Delbekelaan. 

 

Bredabaan Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewoneszone): Ullenshofstraat, Gagelveldenstraat (van 

Ullenshofstraat tot Houthulststraat), Houthulststraat (van Gagelveldenstraat tot 

Gudrunlaan), Gudrunlaan, Nieuwdreef (van Gudrunlaan tot Terlindenhofstraat), 

Terlindenhofstraat (van Nieuwdreef tot Burgemeester Leon Cornettepad), Burgemeester 

Leon Cornettepad, Terlindehofstraat (van Burgemeester Leon Cornettepad tot 

Moeshofstraat), Moeshofstraat (van Terlindenhofstraat tot Maantjessteenweg), 

Maantjessteenweg van (Moeshofstraat tot Pastoor Bampsstraat), Pastoor Bampsstraat, 

Kwadeveldenstraat (van Pastoor Bampsstraat tot Laaglandlaan), Laaglandlaan (van 

Kwadeveldenstraat tot Kastanjeboomplein ter hoogte van huisnummer 1), 

Kastanjeboomplein, Kwadeveldenstraat (van Laaglandlaan tot Korte Bremstraat), Korte 

Bremstraat (van Laaglandlaan tot Lange Bremstraat), Lange Bremstraat (van Korte 

Bremstraat tot Zwaantjeslei), Zwaantjeslei, Fortsteenweg (van volkstuintjes tot Villalaan), 

Villalaan, Fortsteenweg (van Villalaan tot Bredabaan), Bredabaan (zijde stad Antwerpen 

van huisnummer 936 tot Merksemheidelaan), Merksemheidelaan (van Bredabaan tot Lode 

Geysenstraat), Lode Geysenstraat, Merksemheidelaan (van Lode Geysenstraat tot Van 
Praetlei), Van Praetlei (van Merksemheidelaan tot stadsgrens), Winkelstap (zijde stad 

Antwerpen van Van Praetlei tot Eethuisstraat), Eethuisstraat (zijde stad Antwerpen), 
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Deuzeldlaan (van Eethuisstraat tot stadsgrens),  , Irislei, Salvialei (van stadsgrens tot 

Oudebareellei), Oudebareellei (van Salvialei tot Bredabaan), Bredabaan (van Oudebareellei 

tot Gaston Berghmansdreef), Gaston Berghmansdreef, Bredabaan (van Gaston 

Berghmansdreef tot Broeder Frederikstraat), Broeder Frederikstraat, Bredabaan (van 

Broeder Federikstraat tot Deurnsebaan); 

 straatassen (deels inbegrepen in deze bewonerszone): Bredabaan (van Deurnsebaan tot 

Groenendaallaan), Groenendaallaan (van Bredabaan tot Gagelveldstraat). 

 

Luchtbal: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Vaartkaai (van Spoorweg tot Straatsburgdok-
Noordkaai), Straatsburgdok-Noordkaai (van Vaartkaai tot Noorderlaan), Noorderlaan (van 

Straatsburgdok-Noordkaai tot Ekersesteenweg); 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Ekersesteenweg (van Noorderlaan tot A12), A12 (Van 

Ekersesteenweg tot Spoorweg); 

 Spoorweg. 

 

Linkeroever: het gebied begrensd door: 

 Schelde; 

 straten (inbegrepen in deze bewoneszone): Galgenweellaan (van Schelde tot Pluvierstraat), 

Pluvierstraat (van Galgenweellaan tot R1) 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): R1 (van verlengde Pluvierstraat tot Blancefloerlaan) 

 straten (inbegrepen in deze bewoneszone): Blancefloerlaan (van R1 tot August Van 

Cauwelaertlaan), August Van Cauwelaertlaan, Willem Gijselsstraat, Halewijnlaan (van 

Willem Gijsselsstraat tot Paul Housmansstraat), Paul Housmansstraat, Adolf Menystraat, 

Charles de Costerlaan (van ter hoogte van huisnummer 8 van Adolf Menystraat tot August 

Vermeylenlaan), August Vermeylenlaan (van Charles de Costerlaan tot Willem Klooslaan), 

Willem Klooslaan, Le Corbusierlaan, De Heemlaan, August Vermeylenlaan (van De 

Heemlaan tot Noorderscheldeweg), Noorderscheldeweg (van August Vermeylenlaan tot 

Schelde) 
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Bewonerszones: gebruik 

Artikel 13: de bewonersvergunning van de hiervoor vermelde zones is slechts geldig op de 

reglementaire openbare parkeerplaatsen in de hierna aangeduide gebieden of straten.  

 

BINNEN DE LEIEN: 

Eilandje: het gebied begrensd door: 

 dokken: Sasdok, Kattendijkdok, Houtdok, Asiadok;  

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Asiadok-Oostkaai,  Noorderlaan (van skatepark 
Antwerpen-Noord aan de noordkant van de bocht bij de Noorderlaan tot Noorderplaats), 

Noorderplaats, Italiëlei (van Noorderplaats tot Ellermanstraat), Ellermanstraat (van 

Italiëlei tot Van de Wervestraat), Van de Wervestraat, Houwersstraat, Italiëlei (van 

Houwersstraat tot Ankerrui), Ankerrui (van Italiëlei tot Rijnpoortvest), Rijnpoortvest, 

Ankerrui (van Rijnpoortvest tot Stijfselrui), Stijfselrui, Falconrui (van Stijfselrui tot 

Falconplein), Falconplein (van Falconrui tot Huikstraat), Huikstraat (van Falconplein tot 

Kommekensstraat), Kommekensstraat, Leguit, Korte Schipperskapelstraat, Lange 

Schipperskapelstraat, Sint-Pietersvliet (van Lange Schipperskapelstraat tot Van 

Meterenkaai), Van Meterenkaai, Rouaansekaai, Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai, 

Marguerie Schuilhaven,  Rijnkaai. 

 

Universiteitsbuurt: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone):Van Meterenkaai (van Orteliuskaai tot 

Rouaanse Kaai), Rouaanse Kaai, Zeeuwsekoornmarkt, Marguerie Schuilhaven, 

Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai (van Zeeuwsekoornmarkt tot Sint-Aldegondiskaai), Sint-

Aldegondiskaai, Godefriduskaai, Entrepotplaats, Ankerrui (van Entrepotplaats tot 

Koeikensgracht), Koeikensgracht, Italiëlei (van Koeikensgracht tot Cassiersstraat), 

Cassiersstraat (van Italiëlei tot Van de Wervestraat), Van de Wervestraat (van Cassiersstraat 

tot Sint-Jansplein), Sint-Jansplein (van Van de Wervestraat tot Van Maerlantstraat), Van 

Maerlantstraat, Osystraat, Franklin Rooseveltplaats (van Osystraat tot Frankrijklei), 

Frankrijklei (van Franklin Rooseveltplaats tot Teniersplaats), Teniersplaats, Leysstraat, 

Meir, Meirbrug, Eiermarkt (van Meirbrug tot Sudemanstraat), Sudemanstraat, Korte 

Nieuwstraat (van Sudemanstraat tot Sint-Pieter-en-Paulusstraat), Sint-Pieter-en-

Paulusstraat, Leeuw van Vlaanderenstraat, Wijngaardstraat (van Leeuw van 

Vlaanderenstraat tot Hoofdkerkstraat), Hoofdkerkstraat, Wolstraat (van Hoofdkerkstraat 

tot Coppenolstraat), Coppenolstraat, Jeruzalemstraat, Lange Koepoortstraat (van 

Jeruzalemstraat tot Sint-Paulusstraat), Sint-Paulusstraat (van Lange Koepoortstraat tot Sint-

Paulusplaats), Sint-Paulusplaats, Kleine Kraaiwijk, Gorterstraat (van Kleine Kraaiwijk tot 

Koolkaai), Koolkaai, Orteliuskaai. 

 

Historisch centrum: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Rouaansekaai, Brouwersvliet, Oudeleeuwenrui 

(van Brouwersvliet tot Generaal Belliardstraat), Generaal Belliardstraat, Boterhamstraat, 

Klapdorp (van Boterhamstraat tot Mutsaardstraat), Mutsaardstraat, Ambtmanstraat, 
Keizerstraat (van Ambtmanstraat tot Paternosterstraat), Paternosterstraat, Kipdorp (van 

Paternosterstraat tot Borzestraat), Borzestraat, Israelietenstraat, Twaalfmaandenstraat, 

Meir (van Twaalfmaandenstraat tot Huidevettersstraat), Huidevettersstraat, Lange 

Gasthuisstraat (van Huidevettersstraat tot Oudaan), Oudaan, Kammenstraat (van Oudaan 

tot Sleutelstraat), Sleutelstraat, Augustijnenstraat, Muntstraat, Steegsken, Rijkenhoek, 
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Plantinkaai (van Rijkenhoek tot Ernest van Dijckkaai), Ernest van Dijckkaai, Steenplein, 

Jordaenskaai, Orteliuskaai, Van Meterenkaai; 

 uitgezonderd: Nationalestraat (van Sleutelstraat tot Groenkerkhofstraat) van maandag tot 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Sint-Andries: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Sandersstraatje, Stoofstraat, Heilige 

Geestraat, Vrijdagmarkt, Leeuwenstraat, Reyndersstraat (van Leeuwenstraat tot 

Groenkerkhofstraat), Groenkerkhofstraat, Pandstraat, Lombardenvest (van Pandstraat tot 

Lombardenstraat), Lombardenstraat, Everdijstraat (van Lombardenstraat tot 

Kammenstraat), Kammenstraat (van Everdijstraat tot Oudaan), Oudaan, Lange 

Gasthuisstraat (van Oudaan tot Boogkeers), Boogkeers, Vleminckveld (van Boogkeers tot 

Maarschalk Gerardstraat), Marschalk Gerardstraat, Terninckstraat, Vrijheidstraat, 

Marnixplaats (van Vrijheidstraat tot Scheldestraat), Scheldestraat (van Vrijheidstraat tot 

Graaf van Egmondstraat), Graaf van Egmondstraat (van Scheldestraat tot 

Vorstermanstraat), Vorstermanstraat, Vlaamsekaai (van Vorstermanstraat tot 

Scheldestraat), Scheldestraat (van Vlaamsekaai tot Waalsekaai), Waalsekaai (van 

Scheldestraat tot Timmerwerfstraat), Timmerwerfstraat, Cockerillkaai (van 

Timmerwerfstraat tot Sint-Michielskaai), Sint-Michielskaai, Plantinkaai, Ernest van 

Dijckkaai (van Plantainkaai tot Sandersstraatje); 

 uitgezonderd: Nationalestraat van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Theaterbuurt/Meir: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Kipdorp, Sint-Jacobsmarkt, Molenbergstraat, 

Korte Winkelstraat (van Sint-Jacobsmarkt tot Italiëlei), Italiëlei (van Korte Winkelstraat tot 

Van Boendalestraat), Italiëlei (van Violierstraat tot Franklin Rooseveltplaats), Franklin 

Rooseveltplaats, Van Ertbornstraat, Quellinstraat, Rubenslei, Van Breestraat, Justitiestraat, 

Anselmostraat (van Justitiestraat tot Amerikalei), Amerikalei (van Anselmostraat tot 

Tolstraat), Tolstraat, Marnixplaats (van Tolstraat tot Lambermontstraat), 

Lambermontstraat, Kronenburgstraat (van Lambermontstraat tot Nationalestraat), 

Nationalestraat (van Kronenburgstraat tot Sint-Rochusstraat), Sint-Rochusstraat, 

Begijnenstraat (van Sint-Rochusstraat tot Aalmoezenierstraat), Aalmoezenierstraat (van 

Begijnenstraat tot Bogaardestraat), Bogaardestraat, Sint-Antoniusstraat (van 

Bogaardestraat tot Nationalestraat), Nationalestraat (van Sint-Antoniusstraat tot 

Drukkerijstraat), Drukkerijstraat, Vrijdagmakrt (van Drukkerijstraat tot Leeuwenstraat), 

Leeuwenstraat, Reyndersstraat (van Leeuwenstraat tot Oude Koornmarkt), Oude 

Koornmarkt (van Reyndersstraat tot Zwaluwstraat), Zwaluwstraat, Groenplaats, Eiermarkt, 

Sudemanstraat, Korte Nieuwstraat (van Sudemanstraat tot Sint-Pieter-en-Paulusstraat), 

Sint-Katelijnevest (van Korte Nieuwstraat tot Kipdorp); 

 uitgezonderd: Nationalestraat (van Kronenburgstraat tot Sint-Rochusstraat en van Sint-

Antoniusstraat tot Groenkerkhofstraat) van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Zuid: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Goedehoopstraat, Riemstraat (van 
Goedehoopstraat tot Kloosterstraat), Kloosterstraat (van Riemstraat tot Willem 

Lepelstraat), Willem Lepelstraat, Sint-Rochusstraat, Bervoetstraat, Terninckstraat, 

29 / 80

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



21 
 

Kasteelpleinstraat, Begijnenvest (van Kasteelpleinstrat tot Kapucinessenstraat), 

Kapucinessenstraat (van Begijnenvest tot Britselei), Britselei (van Kapucinessenstraat tot 

Anselmonstraat), Anselmonstraat (van Britselei tot Paleisstraat), Paleisstraat, Belegstraat 

(van Paleisstraat tot Halvemaanpleintje), Halvemaanpleintje, Cuylitsstraat, Bolivarplaats 

(van Cuylitsstraat tot Jan Van Gentstraat), Jan Van Gentstraat, Gentplaats (van Jan Van 

Gentstraat tot Vlaamsekaai), Vlaamsekaai (van Gentplaats tot Nicole van Goethempad), 

Van der Sweepstraat, Ledeganckkaai (van Van der Sweepstraat tot De Gerlachekaai), De 

Gerlachekaai, Cockerillkaai, Sint-Michielskaai (van Cockerillkaai tot Goedhoopstraat); 

 uitgezonderd: Brederodestraat (van Halfmaanpleintje tot Amerikalei) en Nationalestraat 

(van Kronenburgstraat tot Sint-Rochusstraat) van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 

18u00. 

 

BINNEN DE SINGEL: 

Dam: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Noorderlaan (van Hardenvoort tot IJzerlaan), 
IJzerlaan (van Noorderlaan tot Bredastraat), Bredastraat (van IJzerlaan tot huisnummer 164 

op de hoek met de spoorafsluiting), Merksemsestraat, IJzerlaan (van Merksemsestraat tot 

Slachthuislaan), Slachthuislaan (van IJzerlaan tot Denderstraat), Denderstraat, 

Slachthuislaan (van Denderstraat tot Schijnpoortweg), Schijnpoortweg (van 

Bisschoppenhoflaan tot Pothoekstraat),  

 park Spoor Noord. 

 

Antwerpen Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Londenstraat (van Napelsstraat tot 

Noorderplaats), Noorderplaats, Noorderlaan (van Noorderplaats tot skatepark Antwerpen-

Noord aan de noordkant van de bocht bij der Noorderlaan); 

 park Spoor Noord; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Halenstraat, Maatsstraat, Boerhaavestraat 

(van Maatsstraat tot Touwstraat), Touwstraat, Vlagstraat (van Touwstraat tot 

Kortrijkstraat), Kortrijkstraat (van spoor Oost tot Lange Kongostraat), Lange Kongostraat 

(van Kortrijkstraat tot Korte Kongostraat), Korte Kongostraat, Somméstraat (van Korte 

Kongostraat tot Tuckstraat), Tuckstraat, Kersbeekstraat, Potgieterstraat (van 

Kersbeekstraat tot Groeningerplein), Groeningerplein (van Potgieterstraat tot Van 

Montfortstraat), Van Montfortstraat (van Groeningerplein tot Kistemaeckersstraat), 

Kistemaeckersstraat (van Groeningerplein tot Van Montfortstraat), Van Montfortstraat, 

Helmstraat (van Van Montfortstraat tot Turnhoutsebaan), Kroonstraat (van 

Turnhoutsebaan tot Van Leentstraat), Van Leentstraat, Van Geertstraat (van Van 

Leentstraat tot Tuinbouwstraat), Tuinbouwstraat, Provinciestraat (van Tuinbouwstraat tot 
Ommeganckstraat), Ommeganckstraat, Carnotstraat (van Ommeganckstraat tot Koningin 

Astridplein), Koningin Astridplein, De Keyserlei, Teniersplaats, Kipdorpvest (van 

Teniersplaats tot Molenbergstraat), Molenbergstraat, Korte Winkelstraat,Ossenmarkt (van 

Korte Winkelstraat tot Rodestraat), Rodestraat, Rijnpoortvest, Ankerrui (van Rijnpoortvest 

tot Koeikensgracht), Koeikensgracht, Italiëlei (van Koeikensgracht tot Noorderplaats); 

 uitgezonderd: Carnotstraat, Turnhoutsebaan (van Carnotstraat tot Kroonstraat), Korte 
Zavelstraat, Handelstraat en Sint-Gummarusstraat van maandag tot en met zaterdag van 

9u00 tot 18u00. 
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Centraal Station: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Van Boendalestraat, Violierstraat, Van 
Maerlantstraat (van Violierstraat tot Osystraat), Osystraat (van Violierstraat tot Pijlstraat), 

Pijlstraat, De Concinkplein (van Pijlstraat tot Lange Beeldekensstraat), Lange 

Beeldekensstraat (van De Coninckplein tot Dambruggestraat), Dambruggestraat (van Lange 

Beeldekensstraat tot Offerandestraat), Offerandestraat (van Dambruggestraat tot 

Constitutiestraat), Constitutiestraat, Van der Keilenstraat, Helmstraat (van Van der 

Keilenstraat tot Turnhoutsebaan), Turnhoutsebaan (van Helmstraat tot Van Geertstraat), 

Van Geertstraat, Ketsstraat (van Van Geertstraat tot Kroonstraat), Kroonstraat (van 

Ketsstraat tot Borgerhoutsestraat), Borgerhoutsestraat (van Kroonstraat tot Bloemstraat), 

Bloemstraat, Van der Meydenstraat, Plantin en Moretuslei (van Van der Meydenstraat tot 

Raafstraat), Raafstraat (van Plantin en Moretuslei tot Magdalenastraat), Magdalenastraat, 

Rolwagenstraat (van Magdalenastraat tot Plantin en Moretuslei), Plantin en Moretuslei 

(van Rolwagenstraat tot Van Den Nestlei), Van Den Nestlei, Mercatorstraat (van Van Den 

Nestlei tot Brialmontlei), Brialmontlei, Charlottalei (van Brialmontlei tot Jacob 

Jordaensstraat), Jacob Jordaensstraat (van Charlottalei tot Memlingstraat), Memlingstraat, 

Florisstraat, Bexstraat (van Florisstraat tot Van Noortstraat), Van Noortstraat, 

Edelinckstraat (van Van Noortstraat tot Lange Leemstraat), Lange Leemstraat (van 

Edelinckstraat tot Frankrijklei), Mechelsesteenweg (van Frankrijklei tot Leopoldplaats), 

Leopoldplaats (van Bourlastraat tot Tabakvest), Tabakvest, Kipdorpvest, Molenbergstraat, 

Korte Winkelstraat (van Molenbergstraat tot Van Boendalestraat); 

 uitgezonderd: Carnotstraat en Turnhoutsebaan (van Carnotstraat tot Kroonstraat) van 

maandag tot en met zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Klein Antwerpen: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Tabakvest (van Leopoldplaats tot Blauwe 

Torenplein), Blauwe Torenplein, Frankrijklei (van Blauwe Torenplein tot Louiza-Marialei), 

Louiza-Marialei, Rubenslei (van Louiza-Marialei tot Van Eycklei), Van Eycklei, Quinten 

Matsijslei (van Van Eycklei tot Jacob Jacobsstraat), Jacob Jacobsstraat, Simonsstraat (van 

Jacob Jacobsstraat tot Plantin en Moretuslei), Plantin en Moretuslei (van Simonsstraat tot 

Baron Joostensstrat), Baron Joostensstraat, Van den Nestlei, Oostenstraat (van Van den 

Nestlei tot Provinciestraat), Provinciestraat (van Oostenstraat tot Lamorinièrestraat), 

Lamorinièrestraat, Mechelsesteenweg (van Lamorinièrestraat tot Koningin Elisabethlei), 

Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg (van Koningin Elisabethlei tot Mozartstraat), 

Mozartstraat, Harmoniestraat (van Mozartstraat tot Peter Benoitstraat), Peter 

Benoitstraat, Constantia Teichmanplaats , Teichmannstraat, Molenstraat (van 

Teichmannstraat tot De Damhouderestraat), De Damhouderestraat, Justitiestraat (van De 

Damhouderestraat tot Stockmansstraat), Stockmansstraat, Britselei (van Stockmansstraat 

tot Mechelsesteenweg), Mechelsesteenweg (van Britselei tot Leopoldplaats), 

Leopoldplaats (van Bourlastraat tot Tabakvest). 

 

Harmonie - Brederode - Markgrave: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Mechelsesteenweg (van Leopoldplaats tot 
Frankrijklei), Frankrijklei (van Mechelsesteenweg tot Maria-Henriëttalei), Maria-

Henriëttalei (van Frankrijklei tot Van Breestraat), Van Breestraat (van Van Eycklei tot Lange 

Leemstraat), Lange Leemstraat (van Van Breestraat tot Sint-Vincentiusstraat), Sint-

Vincentiusstraat, Haringrodestraat (van Sint-Thomasstraat tot Zonnewijzerstraat), 
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Zonnewijzerstraat, Mechelsesteenweg (van Zonnewijzerstraat tot Koning Albert parkweg), 

Koning Albert parkweg, Generaal Lemanstraat (van Koning Albert parkweg tot Karel 

Oomsstraat), Karel Oomsstraat, Desguinlei (van Karel Oomsstraat tot Singel), Singel (van 

Desguinlei tot Bolivarplaats), Bolivarplaats (van Singel tot Emiel Banningstraat), Emiel 

Banningstraat, Pacificatiestraat (van Emiel Banningstraat tot Graaf van Hoornestraat), 

Graaf van Hoornestraat (van Pacificatiestraat tot Admiraal de Boisotstraat), Admiraal de 

Boisotstraat, Beeldhouwersstraat (van Admiraal de Boisotstraat tot Plaatsnijdersstraat), 

Plaatsnijdersstraat, Schildersstraat (van Plaatsnijdersstraat tot Verbondstraat), 

Verbondstraat (van Schildersstraat tot Tolstraat), Tolstraat (van Verbondstraat tot 

Amerikalei), Amerikalei (van Tolstraat tot Kasteelpleinstraat), Kasteelpleinstraat (van 

Amerikalei tot Begijnenvest), Begijnenvest (van Kasteelpleinstraat tot Kiliaanstraat), 

Kiliaanstraat, Britselei (van Kiliaanstraat tot Mechelsesteenweg); 

 aangevuld met de Konijnenwei; 

 uitgezonderd: Brederodestraat (van Amerikalei tot Montignystraat) van maandag tot 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Borgerhout IM-Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Halenstraat (van Veldstraat tot 

Schijnpoortweg); 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Schijnpoortweg (van Halenstraat tot Noordersingel); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Noordersingel (van Schijnpoortweg tot 

Stenenbrug), Stenenbrug (van Noordersingel tot Engelselei), Engelselei (van Stenenbrug 

tot Hogeweg), Hogeweg, Appelstraat, Oudstrijdersstraat (van Appelstraat tot Maarschalk 

Montgomeryplein), Maarschalk Montgomeryplein (van Oudstrijdersstraat tot Blijde-

Inkomststraat), Blijde-Inkomststraat (van Maarschalk Montgomeryplein tot Langstraat), 

Langstraat (van Blijde-Inkomststraat tot Bakkerstraat), Bakkerstraat (van Langstraat tot 

Mellaertsstraat), Mellaertsstraat, Moorkensplein, Zonstraat, Kroonstraat (van Zonstraat 

tot Van Leentstraat), Van Leentstraat, Van Geertstraat (van Van Leentstraat tot 

Carnotstraat), Carnotstraat (van Van Geertstraat tot Congresstraat), Congresstraat, 

Constitutiestraat (van Congresstraat tot Regentstraat), Regentstraat, Wetstraat (van 

Regentstraat tot Lange Beeldekensstraat), Lange Beeldekensstraat (van Wetstraat tot 

Pothoekstraat), Pothoekstraat (van Lange Beeldekensstraat tot Boerhaavestraat), 

Boerhaavestraat (van Pothoekstraat tot Sleeckxstraat), Sleeckxstraat, Onderwijsstraat (van 

Sleeckxstraaat tot Nikkelstraat), Nikkelstraat, Veldstraat (van Nikkelstraat tot Halenstraat); 

 uitgezonderd: Turnhoutsebaan (van Congresstraat tot Engelselei) en Stenenbrug (van 

Turnhoutsebaan tot Engelselei) van maandag tot en met zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Borgerhout IM-Zuid: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Carnotstraat (van Ommeganckstraat tot 

Kerkstraat), Kerkstraat (van Carnotstraat tot Lammekensstraat), Lammekensstraat, Laar, 

Kattenberg, Bothastraat (van Kattenberg tot Sint-Mattheusstraat), Sint-Mattheusstraat, 

Sint-Jansstraat (van Sint-Mattheusstraat tot Sint-Lucasstraat), Sint-Lucasstraat, 

Rechtestraat, Karel Geertsstraat (van Rechtestraat tot Noordersingel), Noordersingel (van 

Turnhoutsebaan tot Binnensingel), Binnensingel (van Noordersingel tot inrit parking 

Vlijtstraat), Vlijtstraat (van parking tot Minckelersstraat), Minckelersstraat, Krugerstraat, 
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Plantin en Moretuslei (van Vlijtstraat tot Tweelingenstraat), Tweelingenstraat (van Plantin 

en Moretuslei tot Schorpioenstraat), Schorpioenstraat, Door Verstraeteplaats, 

Walvisstraat, Raafstraat, Magdalenastraat, Kruikstraat, De Boeystraat, Van den Nestlei 

(van De Boeystraat tot Baron Joostensstraat), Baron Joostensstraat, Van Immerseelstraat 

(van Baron Joostensstraat tot Somersstraat), Somersstraat (van Van Immerseelstraat tot 

Leeuwerikstraat), Leeuwerikstraat, Copernicuslaan, Ploegstraat (van Copernicuslaan tot 

Provinciestraat), Provinciestraat (van Ploegstraat tot Ommeganckstraat), 

Ommeganckstraat; 

 uitgezonderd: Turnhoutsebaan (van Ommeganckstraat tot Engelselei) en Stenenbrug (van 

Turnhoutsebaan tot Engelselei) van maandag tot en met zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Zurenborg: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Jacob Jacobsstraat, Simonsstraat (van Jacob 
Jacobsstraat tot Plantin en Moretuslei), Plantin en Moretuslei (van Simonsstraat tot Van 

Immerseelstraat), Van Immerseelstraat (van Plantin en Moretuslei tot Somersstraat), 

Somersstraat, Provinciestraat (van Somersstraat tot Bleekhofstraat), Bleekhofstraat, 

Montensstraat (van Bleekhofstraat tot Ledeganckstraat), Ledeganckstraat,  Eugeen 

Joorsstraat (van Ledeganckstraat tot Guido Gezellestraat), Guido Gezellestraat, ventweg 

Plantin en Moretuslei, Plantin en Moretuslei (van ventweg Plantin en Moretuslei tot 

Noordersingel), Noordersingel (van Plantin en Moretuslei tot Luitenant Naeyaertplein), 

Binnensingel (van Noordersingel tot Uitbreidingstraat), Van Vaerenberghstraat (van 

Binnensingel tot Callensstraat), Callensstraat, Statiestraat (van Callensstraat tot 

Maatschappijstraat), Maatschappijstraat, Boomgaardstraat (van Maatschappijstraat tot 

Van Luppenstraat), Van Luppenstraat, Lange Leemstraat (van Van Luppenstraat tot 

Lamorinièrestraat), Lamorinièrestraat (van Lange Leemstraat tot Nerviërsstraat), 

Nerviërsstraat (van Lamorinièrestraat tot Belgiëlei), Belgiëlei (van Nerviërsstraat tot 

Charlottalei), Charlottalei, Quinten Matsijslei (van Charlottalei tot Jacob Jacobsstraat); 

 uitgezonderd Statiestraat (van Callensstraat tot Posthoflei) van maandag tot en met 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Haringrode -  Oud-Berchem: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Plantin en Moretuslei (van Charlottalei tot 

Provinciestraat), Provinciestraat (van Plantin en Moretuslei tot Oostenstraat), 

Oostenstraat, Grotehondstraat, Draakplaats, Tramplein, Transvaalstraat (van Tramplein tot 

Waterloostraat), Waterloostraat, Guldenvliesstraat (van Waterloostraat tot Binnensingel), 

Binnensingel ( van Guldenvliesstraat tot Kemmelbergstraat), Kemmelbergstraat, Frans Van 

Hombeeckplein, Frederik de Merodestraat, Kardinaal Mercierlei (van Frederik de 

Merodestraat tot Le Grellelei), Le Grellelei, Prins Albertlei (van Le Grellelei tot Koningin 

Elisabethlei), Koningin Elisabethlei, Mechelsesteenweg (van Koningin Elisabethlei tot Sint-

Thomasstraat), Sint-Thomasstraat, Albertstraat, Isabellalei, Consciencestraat, Charlottalei 

(van Consciencestraat tot Plantin en Moretuslei); 

 uitgezonderd Statiestraat (Berchem) en Driekoningenstraat van maandag tot en met 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 
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Vijfhoek - Karel Oomsstraat: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Mechelsesteenweg (van Mozartstraat tot 
Belgiëlei), Belgiëlei (van Mechelsesteenweg tot Haringrodestraat), Haringrodestraat (van 

Belgiëlei tot Boomgaardstraat), Boomgaardstraat (van Haringrodestraat tot 

Coveliersstraat), Coveliersstraat, Belpairestraat (van Coveliersstraat tot Sint-

Lambertusstraat), Sint-Lambertusstraat (van Belpairestraat tot Ferdinand 

Coosemansstraat), Ferdinand Coosemansstraat (van Sint-Lambertusstraat tot 

Walemstraat), Walemstraat, Willem van Laarstraat, Uitbreidingstraat (van Willem van 

Laarstraat tot Grotesteenweg), Grotesteenweg (van Uitbreidingstraat tot Binnensingel), 

Binnensingel (van Berchembrug tot Desguinlei), Desguinlei (van Binnensingel tot Van 

Putlei), Van Putlei, Bosmanslei (van Van Putlei tot Lokkaardstraat), Lokkaardstraat, Lange 

Lozanastraat (van Lokkaardstraat tot Jan Van Rijswijcklaan), Jan van Rijswijcklaan (van 

Lange Lozanastraat tot Koningin Elisabethlei), Koningin Elisabethlei; 

 uitgezonderd: Driekoningenstraat (van Grotesteenweg tot Walemstraat) van maandag tot 

en met zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

20e EEUWSE GORDEL 

Kiel Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Emiel Vloorsstraat (ventweg van Emiel Vloorsstraat tot Pieter 

Rottiestraat wel inbegrepen); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Sint-Bernardsesteenweg (van Emiel 

Vloorsstraat tot Jacob le Mairestraat), Jacob le Mairestraat, Sint-Bernardsesteenweg (van 

Jacob le Mairestraat tot Richard Baseleerstraat), Richard Baseleerstraat, Constant 

Permekestraat, Pierenbergstraat, De Bosschaertstraat (van Pierenbergstraat tot Sint-

Bernardsesteenweg), Sint-Bernardsesteenweg (van De Bosschaertstraat tot 

Waarlooshofstraat), Waarlooshofstraat (van Sint-Bernardsesteenweg tot Jaak Gorusstraat), 

Jaak Gorusstraat, Waarlooshofstraat (van Jaak Gorusstraat tot Jef Lambeauxstraat), Jef 

Lambeauxstraat, Julius De Geyterstraat (van Jef Lambeauxstraat tot Hendriklei), Hendriklei, 

Lageweg (van Hendriklei tot Emiel Vloorstraat), Emiel Vloorsstraat (van Lageweg tot Emiel 

Vloorsstraat); 

 uitgezonderd: Abdijstraat (van Sint-Bernardsesteenweg tot Pierenbergstraat) van maandag 

tot zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Kiel: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Auguste Oleffestraat, Sint-Catharinaplein, Sint-

Bernardsesteenweg (van Emiel Vloorsstraat tot Jacob le Mairestraat), Jacob le Mairestraat, 

Karel Mertensstraat, Jan Frans Van de Gaerstraat (van Karel Mertensstraat tot Kielpark), 

Kielpark, Jan De Voslei (van Kielpark tot Willem Eekelersstraat), Willem Eekelersstraat (van 

Jan De Voslei tot De Nelisplein), De Nelisplein, Jan De Voslei (van Willem Eekelersstraat tot 

Camille Huysmanslaan), Camille Huysmanslaan (van Jan De Voslei tot 

Tentoonstellingslaan),  Tentoonstellingslaan (van Camille Huysmanslaan tot 

Volhardingstraat), Volhardingstraat (van Tentoonstellingslaan tot Jan Van Rijswijcklaan), 

Jan Van Rijswijcklaan (van Volhardingstraat tot VIIde-Olympiadelaan), VIIde-Olympiadelaan 

(van Jan Van Rijswijcklaan tot Boomsesteenweg), Boomsesteenweg (van VIIde-

Olympiadelaan tot Cyriel Buyssestraat), VIIde-Olympiadelaan (van Boomsesteenweg tot Hof 

van Tichelen), Hof van Tichelen (van VIIde-Olympiadelaan tot Vijfkampstraat), 
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Vijfkampstraat, VIIde-Olympiadelaan (van Hof Van Tichelen tot Schijfwerpersstraat), 

Schijfwerpersstraat (van VIIde-Olympiadelaan tot Stijgbeugelstraat), Stijgbeugelstraat, 

Julius De Geyterstraat (van Stijgbeugelstraat tot Hendriklei), Hendriklei (van Julius de 

Geyterstraat tot Jan Davidlei), Jan Davidlei (van Hendriklei tot Max Roosesstraat), Max 

Roosesstraat (van Jan Davidlei tot Van Peenestraat), Van Peenestraat, Tirstraat (van Van 

Peenestraat tot doodlopende Schijfstraat), Schijfstraat (doodlopende straat van 

huisnummer 31 tot en met huisnummer 50), Tirstraat (van doodlopende Schijfstraat tot 

Kielplein), Kielplein, Eugeen Laermansstraat, Zaanstraat (van Eugeen Laermansstraat tot 

Piet Verhaertstraat), Piet Verhaertstraat; 

 uitgezonderd: Abdijstraat van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Kiel Zuid: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Jan de Voslei (van Zamenhofstraat tot VIIde-

Olympiadelaan); 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Jan De Voslei (van VIIde-Olympiadelaan tot Boomsesteenweg), 

Boomsesteenweg (van Jan De Voslei tot Lodewijck Ontropstraat); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Lodewijk Ontropstraat (van Boomsesteenweg 

tot Edward Keurvelsstraat), Edward Keurvelsstraat, Karel Mestdaghplein, Julius De 

Geyterstraat (van Karel Mestdaghplein tot VIIde-Olympiadelaan), VIIde-Olympiadelaan (van 

Julius de Geyterstraat tot Atletenstraat), Atletenstraat (van VIIde-Olympiadelaan tot 

Hockeystraat), Hockeystraat, Speerstraat (van Hockeystraat tot Stadionstraat), 

Stadionstraat (van Speerstraat tot Schijfwerpersstraat), Schijfwerpersstraat (van 

Stadionstraat tot De Bosschaertstraat), De Bosschaertstraat (van Schijfwerpersstraat tot 

Pieter Génardstraat), Pieter Génardstraat, Boomsesteenweg (van Pieter Génardstraat tot 

Zamenhofstraat), Zamenhofstraat. 

 

Tentoonstellingswijk: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Kolonel Silvertopstraat (van Jan De Voslei tot Ring 1), Ring 1 (van 

Kolonel Silvertopstraat tot Jan van Rijswijcklaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Jan van Rijswijcklaan (van Desguinlei tot 
Kruishofstraat), Kruishofstraat (van Jan Van Rijswijcklaan tot Jasmijnstraat),  Jasmijnstraat, 

Kruishofstraat (van Jasmijnstraat tot Sparrenstraat), Sparrenstraat (van Kruishofstraat tot 

Populierenlaan), Populierenlaan (van Sparrenstraat tot Jan De Voslei), Jan De Voslei (van 

Populierenlaan tot VIIde Olympiadelaan), VIIde Olympiadelaan (van Jan De Voslei tot 

Boomsesteenweg), Boomsesteenweg (van VIIde Olympiadelaan tot Camille 

Huysmanslaan), Camille Huysmanslaan (van Boomsesteenweg tot Jan De Voslei), Jan De 

Voslei (van Camille Huysmanslaan tot Willem Eekeleersstraat). 

 

Nieuw Kwartier West: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Floraliënlaan (van Elisabethlaan tot 
Coremansstraat), Coremansstraat, Elisabethlaan (van Coremansstraat tot Grotesteenweg), 

Grotesteenweg (van Elisabethlaan tot Jan Moorkensstraat), Jan Moorkensstraat (van 

Grotesteenweg tot Lodewijk Van Sullstraat), Lodewijk van Sullstraat, Lappersbrug, De Roest 

d’Alkemadelaan, Frans Birontlaan (van De Roest d’Alkemadelaan tot Grotesteenweg), 
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Grotesteenweg (van Frans Birontlaan tot Fruithoflaan), Fruithoflaan (van Grotesteenweg 

tot Sint –Theresiastraat), Sint-Theresiastraat, Karmelietenstraat (van Sint-Theresiastraat tot 

Grotesteenweg), Grotesteenweg (van Karmelietenstraat tot Ringlaan), Ringlaan, Prins 

Boudewijnlaan (van Ringlaan tot Prinses Joséphine Charlottelaan), Princes Joséphine 

Charlottelaan, Elisabethlaan (van Prinses Joséphine Charlottelaan tot Floraliënlaan). 

 uitgezonderd: Fruithoflaan (van Grotesteenweg tot Sint-Theresiastraat) van maandag tot 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Nieuw Kwartier Oost: het gebied begrensd door: 

 Brilschanspark; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Henri Prostlaan, Marcel Auburtinlaan, 
Polygoonstraat, Karel Coggestraat, Posthofbrug (van Ring 1 tot Arbeidersstraat), 

Arbeidersstraat, Spoorwegstraat, Roderveldlaan (van Arbeidersstraat tot grens district), 

Fruithoflaan (van Roderveldlaan tot Jos Ratinckxstraat), Jos Ratinckxstraat (van 

Fruithoflaan tot Flor Alpaertsstraat), Flor Alpaertsstraat, Fruithoflaan (van Flor 

Alpaertsstraat tot Oogststraat), Oogststraat (van Fruithoflaan tot Deken De Winterstraat), 

Deken de Winterstraat, Sint-Theresiastraat (van Deken De Winterstraat tot Fruithoflaan), 

Fruithoflaan (van Sint-Theresiastraat tot Grotesteenweg), Grotesteenweg (van Fruithoflaan 

tot Karmelietenstraat), Ringlaan (van Grotesteenweg tot Bourcetstraat), Bourcetstraat, 

Mellinetplein, Niellonstraat, Grotesteenweg (van Niellonstraat tot Lysenstraat), 

Lysenstraat, Strijdhoflaan, Marie-Josélaan (van Strijdhoflaan tot Hugo Verrieststraat), Hugo 

Verrieststraat, Koninklijkelaan (van Hugo Verrieststraat tot Elisabethlaan), Elisabethlaan 

(van Koninklijkelaan tot Grotesteenweg). 

 uitgezonderd: Fruithoflaan (van Grotesteenweg tot Flor Alpaertsstraat) van maandag tot 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Nieuw Kwartier Zuid: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Mellinetplein, Niellonstraat, Grotesteenweg 

(van Niellonstraat tot Frans Birontlaan), Frans Birontlaan, Rooiplein (van Frans Birontlaan 

tot Berchemboslaan), Berchemboslaan (van Rooiplein tot Herman Vosstraat), Herman 

Vosstraat, Roderveldlaan (van Herman Vosstraat tot districtsgrens), Lode Vissenaekenstraat 

(van districtsgrens tot Oogststraat), Oogststraat (van Lode Vissenaekenstraat tot 

districtsgrens), Karmelietenstraat, Grotesteenweg (van Karmelietenstraat tot Ringlaan), 

Ringlaan (van Grotesteenweg tot Bourcetstraat), Bourcetstraat. 

 uitgezonderd: Fruithoflaan (van Grotesteenweg tot Flor Alpaertsstraat) van maandag tot 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Groenenhoek Zuid: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Ring 1 (van Posthofbrug tot Borsbeeksebrug); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Borsbeeksebrug (van Ring 1 tot 

Diksmuidelaan), Diksmuidelaan (van Borsbeeksebrug tot Herculusstraat), Herculusstraat, 

Jupiterstraat (van Herculusstraat tot Gitschotellei), Gitschotellei (van Jupiterstraat tot 

Junostraat), Junostraat, Orpheusplein, Minervastraat (van Orpheusplein tot Dianalaan), 

Dianalaan (van Minervastraat tot Moorsledestraat), Moorsledestraat, Apollostraat (van 

Moorsledestraat tot Passendalestraat), Passendalestraat (van Apollostraat tot 
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Bikschotelaan), Bikschotelaan (van Passendalestraat tot Hofstadestraat), Hofstadestraat, 

Vosstraat (van Hofstadestraat tot stadsgrens), Luchthavenlei (van Vosstraat tot rondpunt 

ter hoogte van parking van Luchthaven), Schaffenstraat, Saffierstraat (van stadsgrens tot 

Ter Nieuwebrugge); 

 park Het Prieel; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Roderveldlaan (van districtsgrens tot 

Berchemstadionstraat), Berchemstadionstraat (van Roderveldlaan tot Grote Weide), 

Roderveldlaan (van Berchemstadionstraat tot Karel Coggestraat), Karel Coggestraat (van 

Roderveldlaan tot Frans Beckersstraat), Veldekens (van Karel Coggestraat tot Langveld), 

Posthofbrug (van Roderveldlaan tot Ring 1). 

 

Luchthaven -  Groenenhoek Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Borsbeeksebrug (van Ring 1 tot 

Diksmuidelaan), Diksmuidelaan (van Borsbeeksebrug to Herculesstraat), Herculusstraat, 

Jupiterstraat (van Herculusstraat tot Neptunusstraat), Neptunusstraat, (van Jupiterstraat 

tot Saturnusstraat), Saturnusstraat, René Bosiersstraat, Bouwhandelstraat (van René 

Bosiersstraat tot Berchemlei), Berchemlei van (Bouwhandelstraat tot Herman Van den 

Reeckstraat), Herman Van den Reeckstraat, De Leescorfstraat (van Herman Van den 

Reeckstraat tot Sterrenborgstraat), Sterrenborgstraat, Karel de Preterlei (van 

Sterrenborgstraat tot Gitschotellei), Gitschotellei (van Karel de Preterlei tot Cruyslei), 

Cruyslei, Boekenberglei (van Cruyslei tot Drakenhoflaan), Drakenhoflaan (van 

Boekenberglei tot Eduard Van Steenbergenlaan), Boekenberglei (van Drakenhoflaan tot Jan 

Olieslagersstraat), Jan Olieslagersstraat, Boekenberglei (van Jan Olieslagersstraat tot 

Ruimtevaartlaan), Ruimtevaartlaan, Luchtvaartstraat (van Ruimtevaartlaan tot Alfred 

Oststraat), Alfred Oststraat, Vosstraat (van Alfred Oststraat tot Hofstadestraat), 

Hofstadestraat, Vosstraat (van Hofstadestraat tot stadsgrens), Luchthavenlei (van Vosstraat 

tot rondpunt ter hoogte van parking van Luchthaven), Schaffenstraat (van Vosstraat tot 

Haachtstraat), Haachtstraat, Bikschotelaan (van Haachtstraat tot Langemarkstraat), 

Langemarkstraat, Geluwestraat, Turkooisstraat, Edelgesteentenstraat (van Turkooisstraat 

tot Lodewijk Van Berckenlaan), Lodewijk Van Berckenlaan (van Edelgesteentenstraat tot 

Granaatstraat), Granaatstraat (van Lodewijk Van Berckenlaan tot Amethiststraat), 

Amethiststraat, Diksmuidelaan (van Amethiststraat tot Borsbeeksebrug). 

 

Te Boelaerpark: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone):  Borsbeeksebrug (van Diksmuidelaan tot Ring 

1), Diksmuidelaan (van Borsbeeksebrug tot Rodekruislaan), Rodekruislaan, Zurenborgbrug 

(van Rodekruislaan tot Ring 1); 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Ring 1 (van Zurenborgbrug tot Luitenant Lippenslaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone):  Luitenant Lippenslaan (van Ring 1 tot Joe 
Englishstraat), Joe Englishstraat (van Luitenant Lippenslaan tot Dokter van de Perrelei), 

Luitenant Lippenslaan (van Joe Englishstraat tot Dokter Van de Perrelei), Dokter Van de 

Perrelei (van Luitenant Lippenslaan tot Jozef Nuytsstraat), Luitenant Lippenslaan (van 

Doker Van de Perrelei tot Juul Grietensstraat), Dokter Van De Perrelei (van Luitenant 

Lippenslaan tot Weversfabriekstraat), Weversfabriekstraat (van Dokter Van de Perrelei tot 

Sergeant De Bruynestraat), Sergeant De Bruynestraat, Baggenstraat (van Sergeant De 

Bruynestraat tot Te Boelaarlei), Te Boelaarlei (van Baggenstraat tot Van Havrelei), Van 
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Havrelei (van Te Boelaarlei tot Van Havreplein), Van Havreplein, Van Erstenstraat, 

Knyffstraat (van Van Erstenstraat tot De Sevillastraat), De Sevillastraat (van Knyffstraat tot 

Basseliersstraat), Basseliersstraat (van De Sevillastraat tot Muggenberglei), Muggenberglei 

(van Basseliersstraat tot Boekenberglei), Boekenberglei (van Muggenberglei tot 

Waalhofstraat), Waalhofstraat, Gouverneur Holvoetlaan, Van Baurscheitlaan (van 

Gouverneur Holvoetlaan tot Flor van Reethpad), Flor van Reethpad, Boekenberglei (van 

Flor van Reethpad tot Lanteernhofstraat), Lanteernhofstraat, Vosstraat (van 

Lanteernhofstraat tot Lodewijk van Berckenlaan), Lodewijk van Berckenlaan (van Vosstraat 

tot Bikschotelaan), Bikschotelaan (van Lodewijk van Berckenlaan tot Gebroeders 

Blommestraat), Gebroeders Blommestraat, Apollostraat (van Gebroeders Blommestraat tot 

Thaliastraat), Thaliastraat, Junostraat (van Thaliastraat tot Euterpestraat), Euterpestraat, 

Diksmuidelaan (van Euterpestraat tot Borsbeeksebrug).  

 

Boekenberg – Botelaar – Silsburg: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Boterlaarbaan (van Langveldstraat tot 
Ruggeveldlaan), Ruggeveldlaan (van Boterlaarbaan tot Peter Benoitlaan), Peter 

Benoitlaan, Boterlaarbaan (van Peter Benoitlaan tot Van Strydoncklaan), Van 

Strydoncklaan (tot districtsgrens), Herentalsebaan (van districtsgrens tot 

Manebruggestraat);  

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Manebruggestraat, (van Herentalsebaan tot Vleerakkerstraat), 

Vleerakkerstraat (van Manebruggestraat tot Eksterlaar);  

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone):Eksterlaar (van Vleerakkerstraat tot 

Mortselsesteenweg), Mortselsesteenweg (van Eksterlaar tot Grensstraat), Grensstraat (van 

Mortselsesteenweg tot huisnummer 48, parking ter hoogte van huisnummers 40-48 

inclusief); 

 straat (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone hoort): Grensstraat (van huisnummer 48 tot huisnummer 2); 

 straat (inbegrepen in deze bewonerszone): Grensstraat (van huisnummer 2 tot 

Borsbeeksesteenweg); 

 straat (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone hoort): Fort III straat; 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Langbaanvelden, Waasdonk (met alle 

vertakkingen, exclusief ter hoogte van huisnummers 151 tot en met 5), Mortselsesteenweg 

(van Waasdonk tot Leon Stampelaan), Leon Stampelaan (van Mortselsesteenweg tot 

George Ivanowlaan), George Ivanowlaan, Leon Stampelaan (van George Ivanowlaan tot 

Drakenhoflaan), Drakenhoflaan (van Leon Stampelaan tot Boekenberglei), Boekenberglei 

(van Drakenhoflaan tot Lanteernhofstraat), Lanteernhofstraat (van Boekenberglei tot Victor 

De Langhestraat), Victor De Langhestraat (van Lanteernhofstraat tot Van Notenstraat), Van 

Notenstraat, Ravelsbergstraat, Muggenberglei (van Ravelsbergstraat tot Boekenberglei), 

Boekenberglei (van Muggenberglei tot Boekenbergplein), Boekenbergplein, August 

Petenlei (van Boekenbergplein tot Dordrechtlaan), Boekenberglei (van Boekenbergplein tot 

Sint-Rochusstraat), Sint-Rochusstraat (van Dascottelei tot Karel Govaertsstraat), Karel 

Govaertsstraat, Van den Hautelei (van Karel Govaertsstraat tot Herentalsebaan), 

Herentalsebaan (van Van den Hautelei tot Florent Pauwelslei), Florent Pauwelslei (van 

Herentalsebaan tot Langveldstraat), Langveldsraat (van Florent Pauwelslei tot 

Boterlaarbaan); 
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 uitgezonderd: Herentalsebaan (van Van Den Hautelei tot Dassastraat) en parking 

begraafplaats van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Muggenberg - Kriekenhof: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze zone): Jozef Posenaerstraat (van Xaveriusstraat tot Kerkendijk), 

Kerkendijk (van Jozef Posenaerstraat tot Emiel Gebruersstraat), Emiel Gebruersstraat, 

Morckhovenlei (van Emiel Gebruersstraat tot Herentalsebaan), Herentalsebaan (van 

Morckhovenlei tot Boterlaarbaan), Boterlaarbaan (van Herentalsebaan tot Sterckshoflei), 

Sterckshoflei (van Boterlaarbaan tot en met de brug onder E313), Wouter Haecklaan (van 

Sterckshoflei tot Hendrik van Uffelslaan), Hendrik van Uffelslaan, Ergo de Waellaan (van 

Hendrik van Uffelslaan tot Wouter Haecklaan), Boterlaarbaan (van Sterckshoflei tot Isidoor 

Opsomerstraat), Isidoor Opsomerstraat, Boterlaarbaan (van Isidoor Opsomerstraat tot 

Esdoorndreef), Esdoorndreef (van Boterlaarbaan tot Nieuwe Donk), Nieuwe Donk 

(zuidelijke straat), Ruggeveldlaan (van Nieuwe Donk tot Boterlaarbaan), Boterlaarbaan 

(van Ruggeveldlaan tot Papegaailaan), Papegaailaan, Florent Pauwelslei (van Papegaailaan 

tot Corneel Franckstraat), Corneel Franckstraat (van Florent Pauwelslei tot Corbletstraat), 

Corbletstraat, Herentalsebaan (van Corbletstraat tot Dascottelei), Dascottelei (van 

Herentalsebaan tot Vuurwerkstraat), Vuurwerkstraat, Dascottelei (van Vuurwerkstraat tot 

Schoggestraat), Schoggestraat, Dascottelei (van Schoggestraat tot Van den Hautelei), Van 

den Hautelei (van Dascottelei tot Eksterlaar), Theo Van Den Boschstraat, Eksterlaar (van 

Van den Hautlei tot Menegemlei), Menegemlei, Boekenberglei (van Menegemlei tot 

Cruyslei), Van Hersbekelei (van Boekenberglei tot Van Notenstraat), Van Notenstraat (van 

Van Hersbekelei tot Jozef Verbovenlei), Jozef Verbovenlei (van Van Notenstraat tot 
Colmastraat), Colmastraat, Jozef Verbovenlei (van Colmastraat tot De Brierstraat), De 

Brierstraat, Jozef Verbovenlei (van De Brierstraat tot Smetsstraat), Smetsstraat, Arthur 

Matthyslaan (van Smetsstraat tot Karel van de Woestijnelei), Karel Van de Woestijnelei, 

Karel De Preterlei (van Karel van Woestijnelei tot Berchemlei), Berchemlei (van Karel de 

Preterlei tot De Schans), De Schans, Dokter Van de Perrelei (van De Schans tot 

Ossenblokstraat), Ossenblokstraat (van Dokter Van de Perrelei tot Vrijgeweide), 

Vrijgeweide, Luitenant Lippenslaan (van vrijgewijde tot Dokter Van de Perrelei), Dokter van 

de Perrelei (van Luitenant Lippenslaan tot Jozef Nuytsstraat), Luitenant Lippenslaan (van 

Dokter Van de Perrelei tot Juul Grietensstraat), Juul Grietensstraat (van Luitenant 

Lippenslaan tot Jozef Nuytsstraat), Luitenant Lippenslaan (van Juul Grietensstraat tot 

Stenenbrug), Stenenbrug (van Luitenant Lippenslei tot Xaveriusstraat), Xaveriusstraat; 

 uitgezonderd: Herentalsebaan (van Boterlaarbaan tot Corbletstraat) en de pocketparkings 

ter hoogte van huisnummers 228-236 en 291-299 van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 

18u00. 

 

Nieuwe Donk: het gebied begrens door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): E313 (van Sterckshoflei tot Ruggeveldlaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Ruggeveldlaan (van Parkweg tot Peter 

Benoitlaan), Peter Benoitlaan (van Ruggeveldlaan tot Boterlaarbaan), Boterlaarbaan (van 

Peter Benoitlaan tot  van  Dassastraat), Dassastraat (van Boterlaarbaan tot Corneel 

Franckstraat), Corneel Franckstraat (van Dassastraat tot Florent Pauwelslei), Florent 

Pauwelslei (van Corneel Franckstraat tot Langveldstraat), Langveldstraat (van Florent 

Pauwelslei tot Jos van Geellaan), Jos van Geellaan, Stevenslei (van Jos van Geellaan tot 
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Boterlaarbaan), Boterlaarbaan (van Stevenslei tot Sterckshoflei), Sterckshoflei (van 

Boterlaarbaan tot Herentalsebaan), Boterlaarbaan (van Sterckshoflei tot Herentalsebaan), 

Sterckshoflei (van Boterlaarbaan tot Wouter Haecklaan), Wouter Haecklaan (van 

Sterckshoflei tot Ergo de Waellaan); 

 

Joe English: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Stenenbrug (van Noordersingel tot 

Collegelaan), Collegelaan (van Stenenbrug tot Jozef Posenaerstraat), Jozef Posenaerstraat, 

Kerkendijk (van Jozef Posenaerstraat tot Emiel Gebruersstraat), Emiel Gebruersstraat, 

Morckhovenlei (van Emiel Gebruersstraat tot Herentalsebaan), Herentalsebaan (van 

Morckhovenlei tot Van Steenlandstraat), Van Steenlandstraat, Baggenstraat, Dokter Van de 

Perrelei (van Baggenstraat  tot Berchemlei), Berchemlei (van Dokter van de Perrelei tot De 

Schans), De Schans, Ossenblokstraat (van De Schans tot Vrijgeweide), Vrijgeweide, 

Luitenant Lippenslaan (van Vrijgeweide tot Noordersingel), Joe Englishstraat. 

 

Morckhoven: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Collegelaan (van Stenenbrug tot Jagersstraat), 
Jagersstraat, Griffier Schobbenslaan (van Jagersstraat tot Weerstandlaan), Weerstandlaan, 

Collegelaan (van Weerstandlaan tot Wouter Haecklaan), Wouter Haecklaan, Sterckshoflei 

(van Wouter Haecklaan tot E313), Vaartweg (van Sterckshoflei tot Isisdoor Opsomerstraat), 

Isidoor Opsomerstraat, Boterlaarbaan (van Isidoor Opsomerstraat tot Sterckshoflei, 

Sterckshoflei (van Boterlaarbaan tot Herentalsebaan), Herentalsebaan (van Sterckshoflei 

tot Frans Baetenstraat), Frans Baetenstraat, Dokter Romain De Velstraat, Van Havrelei (van 

Dokter Romain De Velstraat tot Van Lissumstraat), Van Lissumstraat (van Van Havrelei tot 

Bosselaersstraat), Bosselaersstraat, Van Steenlandstraat (van Bosselaersstraat tot Van 

Hovestraat), Van Hovestraat, Weversfabriekstraat, Dokter van de Perrelei (van 

Weversfabriekstraat tot Luitenant Lippenslaan), Luitenant Lippenslaan (van Dokter van de 

Perrelei tot Juul Grietensstraat), Juul Grietensstraat (van Luitenant Lippenslaan tot William 

Woodstraat), William Woodstraat, Stenenbrug (van William Woodstraat tot Joe 

Englishstraat), Joe Englishstraat (van Stenenbrug tot Juul Grietensstraat), Stenenbrug (van 

Joe Englishstraat tot Noordersingel); 

 uitgezonderd: Herentalsebaan (van Boterlaarbaan tot Sterckshoflei) en pocketparking ter 

hoogte van huisnummers 228 -236 van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Deurne Dorp: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in de bewonerszone): Ten Eekhovelei (van Jozef Nellenslei tot De 

Gryspeerstraat), De Gryspeerstraat, Jos Scheurweghstraat, Confortalei (van Jos 

Scheurweghstraat tot Ter Heydelaan), Ter Heydelaan (van Confortalei tot Du Montstraat), 

Du Montstraat (van Ter Heydelaan tot Van Reyenstraat), Van Reyenstraat, Blivensstraat 

(van Van Reyenstraat tot Bosuil), Bosuil (van Blivensstraat tot Gallifortlei), Gallifortlei (van 

Bosuil tot Bosuilplein), Ter Heydelaan (van Gallifortlei tot Alfons Schneiderlaan), Alfons 

Schneiderlaan (van Vic Meesstraat tot Baron Leroystraat), Baron Leroystraat (van Alfons 

Schneiderlaan tot Trinusstraat), Trinusstraat, Paulus Beyestraat (van Trinusstraat tot 

Bosschaert de Bouwellei), Bosschaert de Bouwellei, Plankenbergstraat (van Bosschaert de 

Bouwellei tot Venneborglaan), Venneborglaan (van Plankenbergstraat tot 

Turnhoutsebaan), Turnhoutsebaan (van Venneborglaan tot Hooftvunderlei), 

Hooftvunderlei (van Turnhoutsebaan tot Unolaan); 
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 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Parkweg, Ring (van Turnhoutsebaan tot  kruispunt Ten 

Eekhovelei/Jozef Nellenslei). 

 

Venneborg – Ertbrugge: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Gallifortlei (van Bosuilplein tot Ter 
Heydelaan), Ter Heydelaan (van Gallifortlei tot Alfons Schneiderlaan), Alfons Schneiderlaan 

(van Ter Heydelaan tot Vic Meesstraat), Ter Heydelaan (van Alfons Schneiderlaan tot 

Eugeen Fahylaan), Eugeen Fahylaan, Schotensesteenweg (van Eugeen Fahylaan tot 

Ertbruggelaan), Ertbruggelaan (van Schotensesteenweg tot Professor Van den 

Wildenberglaan), Professor Van den Wildenberglaan, Koningsarendlaan (van Professor Van 

den Wildenberglaan tot Haviklaan), Haviklaan, August van de Wielelei (van huisnummer 

410 tot Ruggeveldlaan, weg/parking richting sportvelden inclusief), Ruggeveldlaan (weg 

richting sprotvelden tot Parkweg);  

 straat (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone hoort): Parkweg (van Ruggeveldlaan tot Ter Rivierenhof); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Turnhoutsebaan (van Ter Rivierenhof tot 

Leeuwlantstraat), Leeuwlantstraat, Gallifortlei (van Leeuwlantstraat tot Ter Heydelaan). 

 

Conforta - Bosuil: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Bisschoppenhoflaan (van De Sossastraat tot 

Merksemsesteenweg), Merksemsesteenweg (van Bisschoppenhoflaan tot 

Tweemontstraat), Bisschoppenhoflaan (van Merksemsesteenweg tot Kruiningenstraat), 

Oude Bosuilbaan (van Bisschoppenhoflaan tot Jan Welterslaan), Jan Welterslaan (van Oude 

Bosuilbaan tot Alfons Scheinderlaan), Alfons Schneiderlaan (van Jan Welterslan tot Ter 

Heydelaan), Vic Meesstraat, Ter Heydelaan (van Alfons Schneiderlaan tot Ruggeveldlaan), 

Ruggeveldlaan (van Ter Heydelaan tot Antoon van Den Bosschelaan), Antoon van Den 

Bosschelaan, Alfons Schneiderlaan (van Antoon van Den Bosschelaan tot René 

Kerssestraat), René Kerssestraat, Frans Messingstraat, Gallifortlei (van Frans Messingstraat 
tot Compaensstraat), Compaensstraat, Clara Snellingsstraat (van Compaensstraat tot 

Mattheus Corvensstraat), Mattheus Corvensstraat, Palinckstraat (van Mattheus 

Corvensstraat tot Louis Wanbecqstraat), Louis Wanbecqstraat, Frank Craeybeckxlaan (van 

Louis Wanbecqstraat tot Te Couwelaarlei), Te Couwelaarlei (van Frank Craeybeckxlaan tot 

Lakborslei), Lakborslei (van Te Couwelaarlei tot Rodekruisplein), Ten Eekhovelei (van 

Lakborslei tot De Gilmanstraat), De Gilmanstraat, Meeuwenhoflei, De Francqueslei (van 

Meeuwenhoflei tot Lakborslei), Lakborslei (van De Francqueslei tot Van Heetveldelei), Van 

Heetveldelei (van Lakborslei tot De Sossastraat), De Sossastraat. 

 

Ten Eekhove: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Schijnpoortweg, (van Bisschoppenhoflaan tot 
Van Duyststraat), Van Duyststraat, Meyersstraat (van Van Duyststraat tot Van Hallestraat), 

Van Hallestraat (van Meyersstraat tot Torremansstraat), Torremansstraat (van Van 

Hallestraat tot Van Cortbeemdelei), Van Cortbeemdelei (van Torremansstraat tot 

Merksemsesteenweg), Merksemsesteenweg (van Van Cortbeemdelei tot 

Bisschoppenhoflaan), Bisschoppenhoflaan (van Jan van Parijsstraat tot 

Merksemsesteenweg), Merksemsesteenweg (van Bisschoppenhoflaan tot Van 
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Heystveltstraat), Van Heystveltstraat, Confortalei (van Van Heystveltstraat tot De 

Berlaimontstraat), De Berlaimontstraat (van Confortalei tot De Manstraat), De Manstraat, 

Te Couwelaarlei (van Frank Craeybeckxlaan tot Lakborslei), Lakborslei (van Te Couwelaarlei 

tot Rodekruisplein); 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Ring 1 (van kruispunt Lakborslei/Rodekruisplein tot 

Schijnpoortweg). 

 

Kronenburg: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Vaartdijk (van Ring 1 tot 
Merksemsesteenweg), Merksemsesteenweg (van Vaartdijk tot Bisschoppenhoflaan), 

Bisschoppenhoflaan (van Merksemsesteenweg tot Jan van Parijsstraat), Jan van 

Parijsstraat, Gijsbrecht van Deurnelaan (van Jan van Parijsstraat tot Merksemsesteenweg), 

Merksemsesteenweg (van Gijsbrecht van Deurnelaan tot Van Heystveltstraat), Van 

Heystveltstraat, Van Dornestraat, Van Nevelestraat (van Van Dornestraat tot Van 

Heetveldelei), Van Heetveldelei (van Van Nevelestraat tot Ten Eekhovelei), Ten Eekhovelei 

(van Van Heetveldelei tot Bisschoppenhoflaan), Bisschoppenhoflaan (van Ten Eekhovelei 

tot Schijnpoortweg), Schijnpoortweg (van Bisschoppenhoflaan tot Vaartdijk); 

 

Oude Bredabaan: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Groenendaallaan (van Winterling tot Bredabaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Bredabaan (van Groenendaallaan tot Frans de 

l’Arbrelaan), Frans de l’Arbrelaan, Heirmanstraat (van Frans de l’Arbrelaan tot 

Eigenheerdstraat), Eigenheerdstraat, Eugeen Meeusstraat (van Eigenheerdstraat tot 

Duvelshoek), Duvelshoek (van Eugeen Meeusstraat tot Vaartkaai); 

 straat (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone hoort): Vaartkaai (van Eugeen Meeusstraat tot Burgemeester Gabriel 

Theunisbrug) 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone):  Gabriel Theunisbrug (van Vaartkaai tot 

Vaartdijk), Vaartdijk (van Burgemeester Gabriel Theunisbrug tot Ring 1); 

 straat (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 
bewonerszone hoort): Vaartkaai (van Burgemeester Gabriel Theunisbrug tot 

Campiniastraat); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Campiniastraat (van Vaartkaai tot Blijvoort), 

Blijvoort, Winterling; 

 uitgezonderd:  

o Carrettestraat; 

o Bredabaan (van Minister Delbekelaan tot Frans de l’Arbrelaan) van maandag tot 

zaterdag van 9u00 tot 18u00. 

 

Bredabaan Zuid: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Bredabaan (van Gasthuishoevestraat tot 

Houthulststraat), Houthulststraat (van Bredabaan tot Terlindenhofstraat), 

42 / 80

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



34 
 

Terlindenhofstraat (van Houthulststraat tot Van Aertselaerstraat), Van Aertselaarstraat 

(van Terlindenhofstraat tot Jaak de Boeckstraat), Jaak de Boeckstraat, Sint-Franciscusplein, 

Van Heybeeckstraat (van Sint-Franciscusplein tot Parkweg), Parkweg, Bredabaan (van 

Parkweg tot Komiteitstraat), Komiteitstraat , Sint-Bartholomeusstraat (van Deurnsebaan 

tot Oostkaai), Oostkaai (dwarse parkeervakken ter hoogte van nummer 1 en 3), Sint-

Bartholomeusstraat (van Oostkaai tot Westkaai), Westkaai (dwarse parkeervakken ter 

hoogte van nummer 1); 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Westkaai (van dwarse parkeervakken ter hoogte van nummer 1 tot 

Vaartkaai), Vaartkaai (van Westkaai tot Brug van de Azijn); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Brug van de Azijn, Vaartdijk (van Brug van de 

Azijn tot Burgemeester Gabriel Theunisbrug), Burgemeester Gabriel Theunisbrug (van 

Vaartdijk tot Carrettestraat), Van Veerlehofstraat, Gasthuishoevestraat; 

 uitgezonderd: 

o Vaartkaai en Carrettestraat; 

o Bredabaan (van Minister Delbekelaan tot Parkweg) en de parking van het 

districtshuis Merksem in de Borrewaterstraat van maandag tot zaterdag van 9u00 

tot 18u00. 

 

Bredabaan Noord: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

bewonerszone horen): Groenendaallaan (van Winterling tot Bredabaan); 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Bredabaan (van Groenendaallaan tot 

Houthulststraat), Houthulststraat (van Bredabaan tot Terlindenhofstraat), 

Terlindenhofstraat (van Houthulsstraat tot Burgemeester Leon Cornettepad), 

Burgemeester Leon Cornettepad, Terlindehofstraat (van Burgemeester Leon Cornettepad 

tot Speelpleinstraat), Speelpleinstraat, Kroonplein, Laaglandlaan (van Kroonplein tot Korte 

Bremstraat), Korte Bremstraat, Lange Bremstraat (van Korte Bremstraat tot Zwaantjeslei), 

Zwaantjeslei (van Lange Bremstraat tot achterste oprit huisnummer 93),  Fortsteenweg 

(van huisnummer 111 tot Villalaan, inclusief parking Sport), Villalaan, Fortsteenweg (van 

Villalaan tot Bredabaan), Bredabaan (van Fortsteenweg tot Merksemheidelaan), 

Merksemheidelaan (van Bredabaan tot Lode Geysenstraat), Lode Geysenstraat, 

Merksemheidelaan (van Lode Geysenstraat tot Van Praetlei), Van Praetlei (van 

Merksemheidelaan tot Azalealei), Azalealei; 

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Eethuisstraat (van Azalealei tot Irislei); 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Irislei, Slavialei (van Irislei tot Oudebareellei), 
Oudebarreellei (van Salvialei tot Bredabaan), Bredabaan (van Oudebarreellei tot Gaston 

Berghmansdreef), Gaston Berghmansdreef, Bredabaan (van Gaston Berghmansdreef tot 

Broeder Frederikstraat), Broeder Frederikstraat, Bredabaan (van Broeder Frederikstraat tot 

Deurnsebaan), Deurnsebaan (van Bredabaan tot Sint-Bartholomeusstraat), Sint-

Bartholomeusstraat (van Deurnsebaan tot Oostkaai), Oostkaai (dwarse parkeervakken ter 

hoogte van nummer 1 en 3), Sint-Bartholomeusstraat (van Oostkaai tot Westkaai), 

Westkaai (dwarse parkeervakken ter hoogte van nummer 1), Sint-Bartholomeussstraat (van 

Westkai tot Frans de l’Arbrelaan), Frans de l’Arbrelaan, Minister Delbekelaan, Bredabaan 

(van Minister Delbekelaan tot Jaak Coveliersstraat), Jaak Coveliersstraat, Taxandriastraat 
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(van Jaak Coveliersstraat tot Groenendaallaan), Campiniastraat (van Groenendaallaan tot 

Roederdelft), Roederdelft (van Campiniastraat tot Ferdinandusdijkstraat), Bermbeekstraat, 

Lode de Boninghestraat, Winterling (van Lode de Boninghestraat tot Groenendaallaan); 

 uitgezonderd: Bredabaan (van Minister Delbekelaan tot Molenlei) en de parking van het 

districtshuis Merksem in de Borrewaterstraat van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 

18u00. 

 

Luchtbal: het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze bewonerszone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 
bewonerszone horen): Groenendaallaan (van spoorweg tot Noorderlaan), Noorderlaan (van 

Groenendaallaan tot Havanastraat), Havanastraat (van Noorderlaan tot Chicagostraat), 

Chicagostraat (van Havanastraat tot Burgemeester Jozef Masurebrug), Burgemeester Jozef 

Masurebrug (van Chicagostraat tot spoorweg); 

 spoorweg. 

 

Linkeroever: het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze bewonerszone): Charles de Costerlaan (enkel zuidelijke zijde 
van huisnummer 8 van de Adolf Menystraat tot Thonetlaan), Thonetlaan (van Charles de 

Costerlaan tot Beatrijslaan), Beatrijslaan (van Thonetlaan tot Galgenweellaan), 

Galgenweellaan (van Beatrijslaan tot Pluvierstraat), Pluvierstraat (van Galgenweellaan tot 

wandelpad richting Edmond de Coussemakersstraat), Edmond de Coussemakerstraat (van 

wandelpad richting Pluvierstraat, inclusief parking tot Victor Delhezstraat), Victor 

Delhezstraat, Edmond de Coussemakerstraat (van Victor Delhezstraat tot Anton van 

Duinkerkenstraat), Anton van Duinkerkenstraat, Edmond de Coussemakerstraat (van Anton 

van Duinkerkenstraat to Garmt Stuivelingstraat), Garmt Stuivelingstraat, Edmond de 

Coussemakerstraat (van Garmt Stuivelingstraat tot Blancefloerlaan), Blancefloerlaan (van 

R1 tot August Van Cauwelaertlaan, inclusief de parkeerpockets/P+R’s), August Van 

Cauwelaertlaan, Willem Gijsselsstraat, Halewijnlaan (van Willem Gijsselsstraat tot Paul 

Housmansstraat), Paul Housmansstraat, Adolf Menystraat. 
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3 2021_DRDE_00101 Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_04012 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - 

Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 
20ste-eeuwse gordel - Goedkeuring

 2020_GR_00307 - Retributiereglement - Parkeren op de openbare weg. Aanpassing  - Goedkeuring
 2012_CBS_09432 - Proefopstelling - District Antwerpen. Zone Linkeroever - Goedkeuring
 2021_CBS_03440 - Districten Antwerpen en Merksem. Invoeren bewonersparkeren - Deelgebieden 

Linkeroever, Merksem en Luchtbal. Principebeslissing - Goedkeuring
 2020_CBS_04013 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
Op 7 september 2012 (jaarnummer 9432) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het 
wegverkeer 'Proefopstelling - District Antwerpen. Zone Linkeroever' goed. Dit besluit bepaalt waar er betalend 
en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren op Linkeroever. Bovendien wordt hier ook de 
bewonerszone Linkeroever bepaald.
Op 8 mei 2020 (jaarnummer 4012) keurde het college het aanvullend reglement tot de politie van het 
wegverkeer 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' in de districten 
Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk goed. Dit besluit bepaalt waar er 
betalend en waar er schijfparkeren geldt tijdens welke dagen en uren. Bovendien worden hier ook de 
bewonerszones bepaald.
Op 8 mei 2020 (jaarnummer 4013) keurde het college het aanvullend verkeersreglement 'Parkeerzonering in alle 
districten' goed. Dit besluit bepaalt voor de straten waar betalend parkeren geldt en tot welke tariefcode ze 
horen.
De gemeenteraad keurde op 18 mei 2020 (jaarnummer 307) de laatste wijziging van het retributiereglement met 
betrekking tot parkeren op de openbare weg goed.
Op 30 april 2021 (jaarnummer 3440) keurde het college de principebeslissing 'Invoeren bewonersparkeren - 
Deelgebieden Linkeroever, Merksem en Luchtbal' goed. Hierin werden de hoofdlijnen goedgekeurd die nu 
verder geconcretiseerd worden in dit aanvullend verkeersreglement en in de nieuwe versie van het aanvullend 
verkeersreglement 'parkeerzonering in alle districten' dat gelijktijdig met dit besluit geagendeerd wordt.
In het najaar van 2021 openen er twee nieuwe P+R gebouwen in Antwerpen. Eén op de Havana site in de wijk 
Luchtbal (district Antwerpen) en één op Keizershoek (district Merksem). Om te voorkomen dat pendelaars in de 
woonstraten rond de openbaar vervoersassen parkeren in plaats van in de P+R gebouwen, stelt Mobiliteit en 
Parkeren Antwerpen AG (MPA) voor om het betalend parkeren uit te breiden in de districten Antwerpen en 
Merksem rond deze nieuwe P+R gebouwen en de openbaar vervoersassen.
In de loop van 2022 opent het nieuwe P+R gebouw op Linkeroever (district Antwerpen). Ook hier wil de stad 
Antwerpen voorkomen dat pendelaars in de straten van Linkeroever parkeren of op de huidige gratis 
(grotendeels tijdelijke) P+R's blijven parkeren. Hier stelt MPA voor om de zone met bewonersparkeren uit te 
breiden met de Blancefloerlaan, de huidige P+R's en de zone schijfparkeren om te vormen naar betalend 
parkeren. De huidige maaiveld P+R's worden ook geheel en gedeeltelijk opgebroken, tegelijk met de opening 
van het nieuwe P+R gebouw verderop de Blancefloerlaan en de omleidingsweg. 
Naast deze uitbreidingen zijn er ook een aantal elementen in de artikels die geactualiseerd of aangepast moeten 
worden. Deze zaken hebben meestal geen implicaties op straat, maar zorgen er juist voor dat het reglement beter 
overeenkomt met hoe het op straat is gereglementeerd. Het maakt de zones sluitend.
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Dit besluit bepaalt welke straten bij welke tariefcode horen.
Het aanvullend verkeersreglement 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse 
gordel' legt vast in welke straten er betalend parkeren geldt, op welk moment en hoe lang er maximaal 
geparkeerd mag worden. Daarnaast wordt ook bepaald waar schijfparkeren van toepassing is op welke 
momenten. Ten slotte bepaalt dit reglement ook welke bewoners recht hebben op een bewonersvergunning en in 
welke straten ze daarmee onbeperkt mogen parkeren.
Beide besluiten krijgen dezelfde aanleiding en context en argumentatie om zo het volledig beeld van de 
aanpassingen weer te geven ook al moeten niet alle aanpassingen in beide besluiten behandeld worden.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie
De aanpassingen in het parkeerbeleid worden sinds de invoering opgevolgd door de bedrijfseenheid 
Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit).
Hieronder volgen de bijsturingen aan de huidige zones die het parkeerbeleid op straat verder kunnen 
verduidelijken of meer leesbaar maken en de samenhang ervan verhogen, dit voor zowel bewoners, bezoekers 
als werknemers.
Volgende aanpassingen worden doorgevoerd, zoals ook al werd beslist in de principebeslissing:
Aanpassingen district Merksem

 Huidige bewonersparkeerzone met betalend roze tarief voor bezoekers in de ruime omgeving van de 
Bredabaan uitbreiden tot aan het nieuwe P+R gebouw waarbij ook de omgeving van ZNA Jan Palfijn 
mee wordt genomen.

 Het gratis bewonersparkeren wordt mee uitgebreid, zo worden de bewonerszone en gebruikszone 
'Bredabaan Noord' vergroot.

Aanpassingen wijk Luchtbal, district Antwerpen
 Een bewonersparkeerzone met betalend roze tarief voor bezoekers in 'de wijk Luchtbal' invoeren.
 Een bewonerszone invoeren in 'de wijk Luchtbal' waar bewoners recht hebben op een 

bewonersvergunning om nog steeds gratis en onbeperkt in hun wijk te parkeren.
Aanpassingen Linkeroever, district Antwerpen
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 De huidige zone schijfparkeren omvormen naar een bewonersparkeerzone met betalend roze tarief voor 
bezoekers.

 Het roze tarief invoeren langs de onbebouwde zijde van de Blancefloerlaan.
 Het roze tarief invoeren op de huidige P+R's waardoor de P+R als parkingpocket voor het naastliggende 

natuurgebied wordt ingezet (een inkrimping van deze bestaande maaiveldparking wordt voorzien bij de 
opening van het nieuwe parkeergebouw iets verderop).

 De bewoners van 'de wijk Regatta' behouden het recht om een bewonersvergunning voor Linkeroever 
aan te vragen, maar de bewonersvergunningen Linkeroever zullen niet meer geldig zijn in de wijk 
Regatta.

 De huidige bewoners van 'de wijk Regatta' zullen als overgangsmaatregel de kans krijgen om hun 
huidige bewonersvergunning, die wel geldig is om gratis en onbeperkt in de wijk Regatta te parkeren, 
nog éénmaal te verlengen bij de omvorming naar de roze zone (met een duurtijd van vier jaar) zodat ze 
de nodige tijd krijgen om een oplossing te voorzien.

 De bewonersvergunningen zullen wel geldig zijn op het deel van de huidige P+R's die blijven;
Extra aanpassingen aan het reglement

 Eksterlaar wordt uit de betalende zone geschrapt. De stadsgrens loopt dwars door deze straat, waardoor 
de bewoners van Borsbeek niet meer in hun eigen straat zouden kunnen parkeren als we hier het 
betalend parkeren hadden ingevoerd. In de praktijk geldt momenteel dan ook geen betalend parkeren in 
deze straat, maar het reglement was nog niet aangepast.

 Het winkelstraatprincipe op de Herentalsebaan werd afgeschaft tussen de Dassastraat en de parking van 
de begraafplaats aangezien hier geen handelszaken zijn en bewoners deze plaatsen dan ook kunnen 
gebruiken. Dit was al aangepast op straat, maar nog niet in het reglement.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen. Er wordt budget voorzien op het 
budget van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 2 - Leefbare en mobiele stad

 2LMS01 - Mobiliteit
 2LMS0104 - Regulier

 2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De districtsraad Deurne keurt met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen het volgende besluit goed. 1 
districtsraadslid heeft niet gestemd.
Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert 
Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, 
Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens, Manal 
Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Marina Rothmayer, Guy Dirckx.
Niet gestemd: Sandra Wintershoven.

Artikel 1
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De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor 'Parkeerzonering in alle districten' ter vervanging van het aanvullend reglement, 
goedgekeurd in het college van 8 mei 2020 (jaarnummer 4013). 

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Artikels Parkeerzonering 3.0 clean
2. Artikels Parkeerzonering 3.0 correcties zichtbaar
3. Tariefzone Merksem
4. Tariefzone Luchtbal
5. Tariefzone Linkeroever



Artikels Parkeerzonering alle districten 

 

Parkeerzones – tariefkleur: 

 Parkeerzone A = rode tariefzone 

 Parkeerzone B = lichtgroene tariefzone 

 Parkeerzone C = donkergroene tariefzone 

 Parkeerzone D = gele tariefzone 

 Perkeerzone E = bestaat niet meer 

 Parkeerzone F = roze zone 

 

Artikel 1:  

De parkeerzone A, het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Zeeuwsekoornmarkt, Tavernierkaai, Rijnkaai 

(van Zeeuwsekoornmarkt tot Sasdok);  

 dokken: Sasdok, Kattendijkdok, Houtdok, Kempisch dok; 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Noorderplaats, Italiëlei (van Noorderplaats 
tot Franklin Rooseveltplaats), Franklin Rooseveltplaats, Gemeentestraat, Koningin 

Astridplein;  

 straten (die wel de grens van de betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Carnotstraat (van Koningin Astridplein tot Provinciestraat), 

Provinciestraat; 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Plantin en Moretuslei (van Provinciestraat tot 

Loosplaats), Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, Frankrijklei (van Maria-

Henriëttalei tot Britselei), Britselei, Amerikalei, Bolivarplaats, Jan van Gentstraat, 

Gentplaats, Vlaamsekaai (van Gentplaats tot Nicole Van Goethempad), Nicole Van 

Geothempad, Emile Thielenspad, D’Herbouvillekaai (van Emile Thielenspad tot 

Ledeganckkaai), Ledeganckkaai, De Gerlachekaai, Cockerillkaai, Sint-Michielskaai, 

Plantinkaai, Ernest Van Dijckkaai, Steenplein, Jordaenskaai, Orteliuskaai, Van Meterenkaai 

en Rouaanse Kaai; 

 

 De parkeerzone B omvat de volgende straten en gebieden:  

- De straten: 

 Turnhoutsebaan (van Carnotstraat tot Engelselei), Drink, Stenenbrug (van Turnhoutsebaan 
tot Noordersingel); 

 Driekoningenstraat, Statiestraat; 

 Brederodestraat 

 

- Omgeving parking Sint-Jansplein, parking Nova, parking Astridplein en parking Kievitplein, het 

gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Ellermanstraat, Viaduct-Dam (van 

Ellermanstraat tot skatepark Antwerpen Noord, aan de noordkant van de bocht bij de 

Noorderlaan), Sint-Jobstraat , Gasstraat, Korte Zavelstraat (van Gasstraat tot Handelstraat), 

Handelstraat, Lange Zavelstraat (van Handelstraat tot Lange Beeldekensstraat), Lange 

Beeldekensstraat (van Klappeistraat tot Wetstraat), Wetstraat, Kerkstraat (van 

Kappeistraattot tot Carnotstraat), Carnotstraat (van Turnhoutsebaan tot Koningin 

Astridplein); 
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 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Koningin Astridplein, Gemeentestraat, Franklin Rooseveltplaats, 

Italiëlei (van Franklin Rooseveltplaats tot Ellermansstraat), 

 

- Omgeving parking Berchem-Station, het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone):  Uitbreidingstraat (van Binnensingel tot 
Zonnebloemstraat), Zonnebloemstraat, Vredestraat (van Zonnebloemstraat tot Generaal 

Drubbelstraat), Generaal Drubbelstraat (van Vredestraat tot Waterfordstraat), 

Waterfordstraat, Van Luppenstraat, Stanleystraat (van Van Luppenstraat tot 

Guldenvliesstraat), Guldenvliesstraat (van Van Luppenstraat tot Generaal Van 

Merlenstraat), Generaal Van Merlenstraat (van Guldenvliesstraat tot Transvaalstraat), 

Transvaalstraat, Tramplein, Pretoriastaat, Uitbreidingstraat (van Pretoriastraat tot 

Guldenvliesstraat), Binnensingel (van Guldenvliesstraat tot  Posthoflei); 

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Binnensingel (van Posthoflei tot Uitbreidingsstraat). 

 

De parkeerzone C, het gebied begrensd door: 

 in het gebied begrensd door: 

o dokken: Kempisch dok, Houtdok, Asiadok;  

o straten (inbegrepen in deze betalende zone): IJzerlaan (van Noorderlaan tot 

Slachthuislaan), Slachthuislaan (van IJzerlaan tot Denderstraat), Denderstraat, 

Slachthuislaan (van Denderstraat tot Schijnpoortweg), Schijnpoortweg (van 

Slachthuislaan tot Bisschoppenhoflaan), Noordersingel, Binnensingel, Desguinlei, 

Singel; 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Bolivarplaats, Amerikalei, Britselei, Maria-

Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats, Plantin en Moretuslei (van Loosplaats tot 

Provinciestraat); 

o straten inbegrepen in deze betalende zone): Provinciestraat, Carnotstraat (van 

Provinciestraat tot Koningin Astridplein); 

o straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot 

deze betalende zone horen): Koningin Astridplein, Gemeentestraat, Franklin 

Rooseveltplaats, Italiëlei (van Franklin Rooseveltplaats tot Kempischdok); 

 aangevuld met: 

o Parking Konijnenwei; 

 met uitzondering van:  

o de parking tussen de Desguinlei en de ventweg van de Desguinlei; 

o straten die behoren tot de parkeerzone B 

 

De parkeerzone D omvat de volgende straten en gebieden:  

- De winkelstraten: Abdijstraat, Fruithoflaan (van Grotesteenweg tot Flor Alpaertsstraat), 

Herentalsebaan (van Boterlaarbaan tot Dassastraat, inclusief parking begraafplaats en twee 

pocketparkings ter hoogte van huisnummers 228-236 en 291-299, Bredabaan (van Minister 

Delbekelaan tot Molenlei) en op de parking van districtshuis Merksem in de Borrewaterstraat;  
 

- Omgeving Bredabaan: Victor Roosensplein 
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- Omgeving parking Berchem Station:  

 Posthofbrug (van Binnensingel tot  Karel Coggestraat); 

 Borsbeeksebrug (van Binnensingel tot Diksmuidelaan); 

 

- Linkeroever, het gebied begrensd door: 
straten (inbegrepen in deze betalende zone):  Blancefloerlaan (even zijde, van Beatrijslaan tot 

Frederik van Eedenplein), Frederik van Eedenplein (middenberm en kant plein van Blancefloerlaan 

tot Gloriantlaan), Frederik van Eedenplein (van Gloriantlaan tot Thonetlaan), Thonetlaan (van 

Frederik van Eedenplein tot Beatrijslaan), Beatrijslaan (oneven zijde van Thonetlaan tot 

Galgenweellaan). 

 

De parkeerzone F omvat de volgende straten en gebieden: 

- Omgeving Berchem, Borgerhout en Deurne extra muros, het gebied begrensd door:  

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Ring (van kruispunt Ten Eekhovelei/Jozef Nellenslei tot 

Mechelsebrug);  

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Grotesteenweg (van Mechelsebrug tot 
Karmelietenstraat), Karmelietenstraat, Oogststraat (van Karmelietenstraat tot stadsgrens), 

Lode Vissenaekenstraat (tot stadsgrens), Roderveldlaan (van Fruithoflaan tot park Het 

Prieel);  

 park Het Prieel;  

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Saffierstraat (van park Het Prieel tot 
stadsgrens), Schaffenstraat, Vosstraat (van Schaffenstraat tot stadsgrens), Luchthavenlei 

(van Vosstraat tot rondpunt ter hoogte van parking van Luchthaven), Vosstraat (van 

Luchthavenlei tot Hofstadestraat), Hofstadestraat (tot en met huisnummer 323 van de 

Luchthavenlei), Luchthavenlei (van Hofstadestraat tot Alfred Oststraat), Alfred Oststraat, 

Luchtvaartstraat (van Alfred Oststraat tot Ruimtevaartlaan), Ruimtevaartlaan, 

Boekenberglei (van Ruimtevaartlaan tot Jan Olieslagersstraat), Jan Olieslagersstraat, 

Boekenberglei (van Jan Olieslagersstraat tot Drakenhoflaan), Drakenhoflaan (van 

Boekenberglei tot Leon Stempelaan), Leon Stampelaan, George Ivanowlaan, 

Mortselsesteenweg (van Leon Stampelaan tot Waasdonk), Waasdonk (met alle 

vertakkingen, exclusief ter hoogte van huisnummers 151 tot en met 5), Langbaanvelden;  

 straat (die wel de grens van deze betalende zone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 

betalende zone hoort): Fort III-straat; 

 straat (inbegrepen in deze betalende zone): Grensstraat (van Borsbeeksesteenweg tot 

weggetje tegenover huisnummer 2); 

 straat (die wel de grens van deze betalende zone mee bepaalt, maar zelf niet tot deze 
betalende zone hoort): Grensstraat (van huisnummer 2 tot huisnummer 48, parking ter 

hoogte van huisnummers 40 – 48 hoort wel tot de betalende zone); 

 Straten (inbegrepen in deze betalende zone): Grensstraat (van huisnummer 48 tot 

Mortselsesteenweg), Mortselsesteenweg (van Grensstraat tot  Eksterlaar); 

 Straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Eksterlaar (van Mortselsesteenweg tot Vleerakkerstraat), 

Vleerakkerstraat (van Eksterlaar tot Manebruggestraat), Manebruggestraat (van 

Vleerakkerstraat tot Herentalsebaan); 

51 / 80

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be



 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Herentalsebaan (van Manebruggestraat tot 

stadsgrens, inclusief parking kerkhof), Van Strijdoncklaan (van stadsgrens tot 

Boterlaarbaan), Boterlaarbaan (van Van Strijdoncklaan tot Peter Benoitlaan), Peter 

Benoitlaan (inclusief parking ter hoogte van stadstuintjes), Ruggeveldlaan (van Peter 

Benoitlaan tot huisnummer 488), Ruggeveldlaan (weg richting sportvelden tot August van 

de Wielelei), August van de Wielelei (weg/parking richting sportvelden inclusief, van 

Ruggeveldlaan tot huisnummer 410), Haviklaan, Koningsarendlaan (van Haviklaan tot 

Professor Van den Wildenberglaan), Professor Van den Wildenberglaan, Ertbruggelaan (van 

Professor Van den Wildenberglaan tot Schotensesteenweg), Schotensesteenweg (van 

Ertbruggelaan tot Eugeen Fahylaan), Eugeen Fahylaan, Ter Heydelaan; 

 Park Bremweide;  

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Bisschoppenhoflaan (van Kruiningenstraat tot 
Lakborslei);  

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Lakborslei (van Bisschoppenhoflaan tot Confortalei), Confortalei, 

Ter Heydelaan (van Confortalei tot Te Couwelaarlei), Te Couwelaarlei (van Ter Heydelaan 

tot Ten Eekhovelei), Ten Eekhovelei (van Te Couwelaarlei tot Jozef Nellenslei;  

 aangevuld met:  
o Turnhoutsebaan (tussen Singel en Ring 1);  

o Stenenbrug (tussen Singel en Ring 1);  

o Luitenant Lippenslaan (tussen Singel en Ring 1);  

o Zurenborgbrug (tussen Singel en Ring 1);  

o Mechelsebrug (tussen Singel en Ring 1).  

 Met uitzondering van: 

o de Park & Ride Bosuil; 

o de straten in zone D. 
 

- Omgeving Kiel, het gebied begrensd door:  

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Emiel Vloorstraat (ventweg van Pieter Rottierstraat tot Emiel 

Vloorstraat wel inbegrepen); 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Emiel Vloorstraat (van Emiel Vloorstraat tot 

Lageweg), Lageweg (van Emiel Vloorstraat tot Hendriklei), Hendriklei, Julius De 

Geyterstraat (van Hendriklei tot Karel Mestdaghplein), Karel Mestdaghplein, Edward 

Keurvelstraat, Lodewijk Ontropstraat 

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Boomsesteenweg (van Lodewijk Ontropstraat tot Jan De Voslei) 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Jan De Voslei (westelijke kant van VIIde-
Olympiadelaan tot oprit), Kielpark, Jan Frans Van de Gaerstraat, Karel Mertensstraat, Jacob 

le Meirestraat, Sint-Bernardsesteenweg (van Jacob le Meirestraat tot Emiel Vloorsstraat). 

 Met uitzondering van de straten in zone D. 
 

- Omgeving Bredabaan, het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Bredabaan (van Minister Delbekelaan tot 

Houthulststraat), Houthulststraat (van Bredabaan tot Terlindehofstraat), Terlindehofstraat 

(van Houthulststraat tot Burgemeester Leon Cornettepad), Burgemeester Leon 

Cornettepad, Terlindehofstraat (van Burgemeester Leon Cornettepad tot Speelpleinstraat), 

Speelpleinstraat, Kroonplein, Laaglandlaan (van Kroonplein tot Korte Bremstraat), Korte 
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Bremstraat, Lange Bremstraat (van Korte Bremstraat tot Zwaantjeslei), Zwaantjeslei (van 

Lange Bremstraat tot achterste oprit huisnummer 93), Fortsteenweg (van huisnummer 111 

tot Villalaan, inclusief parking Sport), Villalaan, Fortsteenweg (van Villalaan tot 

Bredabaan), Bredabaan (van Fortsteenweg tot Merksemheidelaan), Merksemheidelaan 

(van Bredabaan tot Lode Geysenstraat), Lode Geysenstraat, Merksemheidelaan (van Lode 

Geysenstraat tot Van Praetlei), Van Praetlei (van Merksemheidelaan tot Azalealei), 

Azalealei;  

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Eethuisstraat (van Azalealei tot Irislei); 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Irislei, Slavialei (van Irislei tot Oudebareellei),  
Oudebarreellei (van Salvialei tot Bredabaan), Bredabaan (van Oudebarreellei tot Gaston 

Berghmansdreef), Gaston Berghmansdreef, Bredabaan (van Gaston Berghmansdreef tot 

Broeder Frederikstraat), Broeder Frederikstraat, Bredabaan (van Broeder Frederikstraat tot 

Deurnsebaan), Deurnsebaan (van Bredabaan tot Sint-Bartholomeusstraat), Sint-

Bartholomeusstraat (van Deurnsebaan tot Oostkaai), Oostkaai (dwarse parkeervakken ter 

hoogte van nummer 1 en 3), Sint-Bartholomeusstraat (van Oostkaai tot Westkaai), 

Westkaai (dwarse parkeervakken ter hoogte van nummer 1), Sint-Bartholomeusstraat (van 

Westkaai tot Frans de l’Arbrelaan), Frans de l’Arbrelaan (van Sint-Bartholomeusstraat tot 

Heirmanstraat).   

 Met uitzondering van de straten in zone D. 

 

 

- Omgeving Luchtbal, het gebied begrensd door: 

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): Groenendaallaan (van spoorweg tot Noorderlaan), Noorderlaan 

(van Groenendaallaan tot Havanastraat), Havanastraat (van Noorderlaan tot 

Chicagostraat), Chicagostraat (van Havanastraat tot Burgemeester Jozef Masurebrug), 

Burgemeester Jozef Masurebrug (van Chicagostraat tot spoorweg); 

 Spoorweg. 

 

- Omgeving Linkeroever, het gebied begrensd door: 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Charles de Costerlaan (enkel zuidelijke zijde 
van huisnummer 8 van de Adolf Menystraat tot Thonetlaan), Thonetlaan (van Charles de 

Costerlaan tot Beatrijslaan), Beatrijslaan (van Thonetlaan tot Galgenweellaan), 

Galgenweellaan (van Beatrijslaan tot Pluvierstraat), Pluvierstraat (van Galgenweellaan tot 

R1); 

 straten (die wel de grens van deze betalende zone mee bepalen, maar zelf niet tot deze 

betalende zone horen): R1 (van verlengde Pluvierstraat tot Blancefloerlaan) 

 straten (inbegrepen in deze betalende zone): Blancefloerlaan (van R1 tot August Van 

Cauwelaertlaan, inclusief de parkeerpockets/P+R’s langs de Blancefloerlaan), August Van 

Cauwelaertlaan, Willem Gijsselsstraat, Halewijnlaan (van Willem Gijsselsstraat tot Paul 

Housmansstraat), Paul Housmansstraat, Adolf Menystraat. 

 Met uitzondering van de straten in zone D. 

 

 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de  verkeersveiligheid van het 

Vlaamse gewest. 
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4 2021_DRDE_00109 Groenplan Deurne - District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2018_CBS_04143 - Groenplan Deurne - Analysenota - Goedkeuring
 2018_DCDE_00176 - Groenplan Deurne - Analysenota - Kennisneming
 2019_CBS_05236 - Groenplan Deurne - Visienota - Goedkeuring
 2017_DCDE_00194 - Groenplan Deurne - Procesnota - Kennisneming
 2017_CBS_01325 - Groenplan stad Antwerpen 'Levendig Landschap' - Definitief groenplan en 

communicatieplan - Goedkeuring
 2017_CBS_05084 - Groenplan Deurne - Procesnota - Goedkeuring
 2021_CBS_04127 - Groenplan Deurne - District Deurne - Goedkeuring
 2019_DRDE_00086 - Groenplan Deurne - Visienota - Goedkeuring
 15377 - Groenplannen. Bestek 2009/8211. De opmaak van groenplannen op het grondgebied van de stad 

Antwerpen. Gunning. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn

Aanleiding en context
Op 30 oktober 2009 (jaarnummer 15377) keurde het college de opmaak van groenplannen goed. De opdracht 
omvat de opmaak van elf groenplannen, waaronder één stadsbreed groenplan en tien specifieke groenplannen op 
niveau van de districten (negen districten en de haven apart). Het stadsbrede groenplan focust op de 
districtsoverschrijdende sleutelkwesties en groenelementen. De specifieke groenplannen behandelen de 
groenelementen die tussen de groene hoofdstructuur gesitueerd zijn. 
Op 17 februari 2017 (jaarnummer 1325) keurde het college het stadsbreed groenplan ‘Levendig Landschap’ 
definitief goed. 
Op 15 mei 2017 (jaarnummer 194) nam het districtscollege van Deurne kennis van de procesnota voor de 
opmaak van het Groenplan Deurne. Op 2 juni 2017 (jaarnummer 5084) keurde het college de procesnota voor 
het Groenplan Deurne goed. 
Op 23 april 2018 (jaarnummer 176) nam het districtscollege van Deurne kennis van de analysenota van het 
Groenplan Deurne. Op 4 mei 2018 (jaarnummer 4143) keurde het college de analysenota van het Groenplan 
Deurne goed. 
Op 20 juni 2019 (jaarnummer 86) keurde de districtsraad van Deurne de visienota van het Groenplan Deurne 
goed. Op 21 juni 2019 (jaarnummer 5236) keurde het college de visienota van het Groenplan Deurne goed. 
Op 21 mei 2021 (jaarnummer 4127) besliste het college de elementen in het Groenplan Deurne, die tot de 
bovenlokale bevoegdheid behoren,  goed te keuren en kennis te nemen van het communicatieplan. 

Regelgeving: bevoegdheid
Volgens artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur heeft de districtsraad, naast de beslissingsbevoegdheden 
waarover de districtsraad beschikt op grond van dit decreet, een algemene adviesbevoegdheid voor alle 
aangelegenheden die betrekking hebben op het district.
De districtsraad kan bij reglement die algemene adviesbevoegdheid of delen ervan overdragen aan het 
districtscollege.

Fasering

Stap Datum
Districtscollege: 
kennisneming procesnota

5 mei 2017 (jaarnummer 
194)

College: goedkeuring 2 juni 2017 (jaarnummer 
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procesnota 5084)
Participatiemoment 16 tot en met 21 oktober 

2017
Districtscollege: 
kennisneming analysenota

23 april 2018 (jaarnummer 
176)

College: goedkeuring 
analysenota

4 mei 2018 (jaarnummer 
4143)

Districtscollege: 
kennisneming visienota

11 juni 2019 (jaarnummer 
176)

Districtsraad: goedkeuring 
visienota

20 juni 2019 (jaarnummer 
86)

College: goedkeuring 
visienota

21 juni 2019 (jaarnummer 
5236)

College: goedkeuring 
Groenplan Deurne 

21 mei 2021 (jaarnummer 
4127)

Districtscollege: 
kennisneming Groenplan 
Deurne

31 mei 2021

Districtsraad: goedkeuring 
Groenplan Deurne

17 juni 2021

Informatiemoment Voorjaar 2021 digitaal 
Zomer 2021 groenste week

Argumentatie
In het Groenplan Deurne wordt een inspiratiebeeld voor de groenstructuur op niveau van het hele district 
voorgesteld. Dit gebeurt aan de hand van vier thema’s waarvoor groen een cruciale rol speelt: gebruik, ecologie, 
water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende onderdelen van de groenstructuur in 
kaart gebracht. Door de thema’s te combineren kunnen nieuw in te richten plekken en verbindingen worden 
vastgesteld die de huidige groenstructuur van Deurne vervolledigen. Het Groenplan Deurne omvat ook een 
toolbox met mogelijke opties om het inspiratiebeeld te realiseren. In enkele fiches per districtsdeel wordt 
voorgesteld hoe de toolbox toegepast kan worden. Daarbij wordt omschreven wat de opties concreet inhouden 
en welke bijdrage ze kunnen leveren aan de vier thema’s in het betreffende districtsdeel. Telkens worden ter 
inspiratie referentievoorbeelden getoond. De strategische plekken van de groenstructuur bieden perspectieven 
die haalbaar en wenselijk zijn, zonder evenwel al kant-en-klare ontwerpkeuzes vast te leggen. Alle voorgestelde 
opties hebben een richtinggevend karakter en zullen telkens afgetoetst worden op verschillende criteria in 
functie van stadsontwikkeling. Het groenplan heeft geen decretaal kader en dus geen juridische waarde. Het is 
een plan dat niet afgedwongen kan worden. Daarom werd ervoor gekozen om het groenplan op te maken als een 
inspiratiebron voor iedereen die kan en wil bijdragen aan meer en kwalitatief groen in Deurne.
De voorgestelde groenstructuur voor Deurne omvat:
3 groene assen Van Amstelstraat, Ter Rivierenlaan en Waterbaan 
6 groene slingers Gryspeer/Berlaimont, Van Dorne/Van Heetvelde, 

Schotensesteenweg, Muggenberg/Morckhoven, 
August Peten/Frans Baeten en Eksterlaar/Dassa

5 groene micronetwerken lussen Expo, Boshoven en Baron Leroy en rasters 
Kriekenhof en St-Rochus 

2 groene corridors luchthavenrand en WUG Silsburg
2 groene zomen Kanaalkant en Vaartweg 
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Naast deze principes zijn er nog verschillende kleinschalige prikkels die het woonweefsel kunnen vergroenen en 
ademruimte creëren voor de Deurnenaar: (voor)tuinen ontharden en vergroenen, microgroen voorzien, 
binnengebieden ontpitten en vergroenen, laanstructuren beschermen en versterken, speelplaatsen en pleinen 
ontharden en vergroenen,… . 
Bewustmaking en inspireren zijn een belangrijke tool om meer groen in de stad en het district Deurne te creëren. 
Voor de communicatie over het Groenplan Deurne wordt een getrapte aanpak voorgesteld. Na de goedkeuring 
van het plan wordt eerst vooral ingezet op digitale communicatie via de stadskanalen. Zomer of najaar 2021 
wordt (rekening houdend met eventuele corona-beperkingen) in een tweede fase een ‘Groenste week’ 
georganiseerd, die niet alleen informeert over het Groenplan Deurne zelf, maar ook lopende acties en projecten 
in het district in de kijker zet en via een infomarkt allerlei nuttige informatie aan de Deurnenaars aanbiedt om 
zelf aan de slag te gaan.

Financiële gevolgen
Nee

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 5 - Woonstad

 2WNS03 - Ruimtelijke ordening
 2WNS0302 - Plannen

 2WNS030203 - Masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, bouwblokprojecten, ontpittingsprojecten, 
…

Besluit

De districtsraad Deurne keurt met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen het volgende besluit goed. 
Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers,  Viviane Gedopt, 
Robert Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, 
Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Manal Toumi, 
Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili, 
Onthouding: Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Marina Rothmayer, Guy Dirckx.

Artikel 1
De districtsraad keurt de elementen in het Groenplan Deurne die tot de lokale bevoegdheid behoren goed. 

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 01_20210407_DE_Dorp_DO_fiche_03.pdf
2. 02_20210407_DE_TenEekhove_DO_fiche_03.pdf
3. 03_20210407_DE_Kronenburg_DO_fiche_03.pdf
4. 04_20210407_DE_TerRivieren_DO_fiche_03.pdf
5. 05_20210426_DE_Kerkeveld_DO_fiche_03.pdf
6. 06_20210408_DE_WSaerens_DO_fiche_03.pdf
7. 07_20210408_DE_Venneborg_DO_fiche_03.pdf
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8. 08_20210408_DE_Morckhoven_DO_fiche_03.pdf
9. 09_20210409_DE_Driekoningen_DO_fiche_03.pdf
10.10_20210409_DE_BoterEksterlaar_DO_fiche_03.pdf
11.11_20210409_DE_Boekenberg_DO_fiche_03.pdf
12.12_20210409_DE_DrakenhofVliegveld_DO_fiche_03.pdf
13.00_20210409_DE_INTRO_DO_03.pdf

5 2021_DRDE_00107 District Deurne. Stevenslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. 
Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_08481 - District Deurne. Stevenslei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Stevenslei in het district Deurne: 

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door het college op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8481);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Muggenberglei"; 
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-

eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Om de leveranciers van de nieuwe handelszaak de nodige manoeuvreerruimte te bieden, wordt een beperkt 
parkeerverbod met venstertijden aangebracht. Dit wordt ingevoerd om het in- en uitrijden in deze smalle straat 
mogelijk te maken.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760)  waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
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Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur, over een afstand 
van 15 meter, tegenover nummer 41-43 (artikel 3).
De bevoorrading van de nieuwe handelszaak vindt plaats via de Stevenslei. Door de grootte van de 
vrachtwagens is dit problematisch als er auto's geparkeerd staan tegenover de in- en uitrit. Na 
sluitingstijd komen de parkeerplaatsen terug ter beschikking van de buurtbewoners.

De parkeerbalans neemt af met twee parkeerplaatsen tijdens de venstertijden. 

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 1 juni 2021

Advies: Gunstig advies

Besluit

De districtsraad Deurne keurt met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen het volgende besluit goed.
Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert 
Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Manal 
Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Marina Rothmayer, 
Guy Dirckx. 
Tegen: Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Stevenslei in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 9 oktober 2020 (jaarnummer 8481).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
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Bijlagen

1. 20210528_Stevenslei_De_AVR.pdf
2. 20210527_Stevenslei.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Stevenslei in het district Deurne. 

Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs , 
wordt ingevoerd met toegelaten rijrichting naar de Herentalsebaan. 

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: de verplichting wordt opgelegd rechts te rijden, ter hoogte van de Boterlaarbaan. 

Het verkeersbord D1 wordt aangebracht. 

Artikel 3: het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 17 uur: 

-langs de even zijde: 

 tegenover nummer 41-43, over een afstand van 15 meter. 

De verkeersborden E1 worden aangebracht. 

Artikel 4: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen met een handicap: 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 5 (een plaats); 

 ter hoogte van nummer 71 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 5: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de Boterlaarbaan; 

 ter hoogte van de Herentalsebaan. 

Artikel 6: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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lokaal jeugdbeleid
6 2021_DRDE_00102 Vrije tijd - Reglementswijziging - Ondersteuningsreglement: extra 

onkosten door de coronamaatregelen van verenigingen   - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_DRDE_00151 - Vrije tijd  - Toelagereglement voor ondersteuning van verenigingen bij extra onkosten 

door de coronamaatregelen - Goedkeuring

Aanleiding en context
Het district Deurne wenst verenigingen te ondersteunen die extra onkosten hebben gemaakt door het opvolgen 
van de coronamaatregelen. Op basis van een ondersteuningsreglement kunnen verenigingen aanspraak maken 
op deze ondersteuning. Omdat de coronamaatregelen langer duren dan voorheen gedacht wenst het district 
Deurne de mogelijkheden voor de verenigingen uit te breiden om aanspraak te maken op deze ondersteuning. 

Argumentatie
De verenigingen die kunnen bewijzen (op basis van het reglement) dat zij extra onkosten hebben gehad, kunnen 
hiervoor een toelage aanvragen. Verenigingen zullen hiervoor een digitaal aanvraagformulier moeten indienen. 
Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, zal na deze reglementswijziging een maximum van 2 000,00 
EUR uitbetaald worden aan de vereniging. Verenigingen die reeds een aanvraag deden in de vorige periode 
kunnen enkel aanspraak maken op een restsaldo na aftrek van hun eerste aanvraag. 
De ondersteuningsverstrekker kan een ondersteuning verlenen voor de volgende activiteiten/werken:

 Mondmaskers, poetsmateriaal, extra poetshulp, of ander materiaal aangekocht of ingezet in het kader 
van de verhoogde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de coronapandemie.

 Het verlies aan inkomsten ingevolge vermindering/aanpassing van de bijdragen van de leden 
(lidgelden).

 Niet-recupereerbare kosten/annulatievergoedingen naar aanleiding van geschrapte activiteiten.
Inhoudelijk werden in het reglement het maximumbedrag en de timing aangepast. Vormelijk werd het reglement 
herschreven volgens de nieuwe normen van het kaderbesluit. 

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De ondersteuning werd in het meerjarenplan voorzien volgens: budgetplaats 5046500000_DE_Verenigingen / 
Budgetpositie 6496800_Specifieke werkingssubsidies - Verenigingen / functiegebied 2DEU010306A00000 / 
begrotingsprogramma 2DE090740

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0103 - Een bruisend Deurne

 2DEU010306 - Verenigingen

Besluit



62 / 80

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad keurt het ondersteuningsreglement voor ondersteuning van verenigingen bij extra onkosten door 
de coronamaatregelen goed. Dit reglement is geldig van 1 november 2020 tot en met 31  maart 2022. 

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20210525ondersteuningcorona.pdf

lokaal cultuurBeleid en feestelijkheden
7 2021_DRDE_00106 Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. Algemene vergadering - 

Werkingsverslag en jaarrekening 2020. Steminstructies 
stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_GR_00163 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Lokaal Cultuurbeleid Deurne - Algemene 

vergadering en raad van bestuur. Aanduiding - Goedkeuring
 2015_DRDE_00050 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - eva-vzw lokaal cultuurbeleid district  Deurne. 

Samenwerkingsovereenkomst. Advies - Goedkeuring
 2020_GR_00738 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - Eva-vzw Lokaal Cultuurbeleid. Verlenging 

samenwerkingsovereenkomsten - Goedkeuring
 2015_GR_00289 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - eva-vzw lokaal cultuurbeleid district Deurne. 

Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
 2014_GR_00948 - Cultuur. vzw lokaal cultuurbeleid district Deurne - Behoud eva-vzw op basis van 

motiveringsverslag. Statuten - Goedkeuring
 2019_GR_00745 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - Eva-vzw Lokaal Cultuurbeleid. Verlenging 

samenwerkingsovereenkomsten - Goedkeuring
 2019_GR_00246 - Cultuur. Lokaal cultuurbeleid - Eva-vzw Lokaal Cultuurbeleid. Verlenging 

samenwerkingsovereenkomsten - Goedkeuring

Aanleiding en context
In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de 
beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig 
lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de 
meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de 
cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 
maart 2019 (jaarnummer 163) werd de heer Frank Vercammen aangeduid als afgevaardigde namens de stad in 
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de algemene vergadering.

Met het bericht van 19 mei 2021 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne dat op 30 juni 2021 een 
digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 Wijziging leden van de Algemene Vergadering.  Kennisneming en goedkeuring
 Verslag algemene vergadering 9 december 2020.  Goedkeuring
 Werkingsverslag 2020.  Goedkeuring
 Jaarrekening 2020.  Goedkeuring
 Varia

Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 948) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal 
Cultuurbeleid district Deurne goed. 

Op 23 april 2015 (jaarnummer 50) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne, alsook 
over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 289) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van 
artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze 
samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de 
verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 
(jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze 
samenwerkingsovereenkomst goed. 
Artikel 11 § 2 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de raad van bestuur, overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving, de jaarrekening vaststelt en vervolgens de vastgestelde rekening ter goedkeuring 
voorlegt aan de districtsraad, uiterlijk op 30 juni die volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking 
heeft. In het districtsraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de jaarrekening dienen ineens de 
steminstructies te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden 
goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen 
rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, 
vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van 
gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden 
gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie
Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne dient de 
jaarrekening ter goedkeuring aan de districtsraad Deurne te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne keurde op 1 april 2021 het 
werkingsverslag en de jaarrekening 2020 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Deurne en 
de algemene vergadering. 
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Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van 
het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid. 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal 
Cultuurbeleid district Deurne handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de 
districtsraad Deurne kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de 
stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven. 

De districtsraad Deurne geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de 
algemene vergadering van 30 juni 2021 goed te keuren.

De goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

De districtsraad Deurne keurt met 28 stemmen voor en 1 onthouding het volgende besluit goed. 
Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert 
Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili,  Skrolan 
Hugens, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Manal Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El 
Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Marina Rothmayer, Guy Dirckx. 
Onthouding: Steven Van Bockstal.

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal 
Cultuurbeleid district Deurne van 30 juni 2021:

 Wijziging leden van de Algemene Vergadering.  Kennisneming en goedkeuring
 Verslag algemene vergadering 9 december 2020.  Goedkeuring
 Werkingsverslag 2020.  Goedkeuring
 Jaarrekening 2020.  Goedkeuring
 Varia

Artikel 2
De districtsraad keurt het werkingsverslag 2020 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne goed.

Artikel 3
De districtsraad keurt de jaarrekening 2020 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne goed.

Artikel 4
De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de 
districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne alle punten van de 
agenda goed te keuren.

Artikel 5
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
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Bijlagen

1. 1_Verslag_AVvzwLCB_DE_20201209.pdf
2. 3_Werkingsverslag_LCB_2020_.pdf
3. 4_Definitieve JRRK 2020.pdf
4. 5_Representatiebrief 2020 _ LCB DEURNE.pdf
5. 6_20210401VERSLAG DIGITALE RVB VZW LCB DEURNE.pdf
6. 2_Uitnodiging_AV_vzwLCBDEURNE.pdf

B-punten
District Deurne
openbaar domein
8 2021_DRDE_00092 District Deurne. Turnhoutsebaan (gewestweg) - Aanpassing aanvullend 

verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01539 - District Deurne. Turnhoutsebaan (gewestweg) - Aanvullend verkeersreglement - 

Goedkeuring

Aanleiding en context
De Turnhoutsebaan in het district Deurne: 

 is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 
door het college op 14 februari 2020 (jaarnummer 1539);

 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-
eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 3 mei 2021 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Turnhoutsebaan om een voorbehouden 
parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
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 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 
verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap. 

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 
121. Deze nieuwe parkeerplaats wordt aansluitend aan de bestaande parkeerplaats, ter hoogte van 
nummer 121, ingericht (artikel 2).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Turnhoutsebaan op nummer 121A, 
voldoet aan de voorwaarden. 

 De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Turnhoutsebaan in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend 
reglement, goedgekeurd in het college van 14 februari 2020 (jaarnummer 1539).
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Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20210504_Turnhoutsebaan_De_AVR.pdf
2. Turnhoutsebaan.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Turnhoutsebaan in het district Deurne. 

Artikel 1: het parkeren wordt verboden, van maandag tot en met zaterdag, van 9 tot 12 uur: 

-langs de oneven zijde: 

 van nummer 23 tot en met nummer 21. 

De verkeersborden E1 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt verboden: 

van maandag tot en met zaterdag, van 7 tot 12 uur: 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 75, over een afstand van 20 meter. 

van maandag tot en met zaterdag, van 7 tot 19 uur: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van nummer 106, over een afstand van 20 meter. 

De verkeersborden E1 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen met een handicap: 

-langs de even zijde: 

 tegenover nummer 269 (een plaats); 

-langs de oneven zijde: 

 ter hoogte van nummer 121 (twee plaatsen); 

 ter hoogte van nummer 287 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 3: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 

Artikel 4: een verdrijvingsvlak wordt gemarkeerd door middel van witte evenwijdige schuine strepen: 

-langs de oneven zijde: 

 in de parkeerstrook, ter hoogte van nummer 293; 

 in de parkeerstrook, ter hoogte van nummer 297; 

 in de parkeerstrook, ter hoogte van nummer 299; 

 in de parkeerstrook, ter hoogte van nummer 329; 

 in de parkeerstrook, ter hoogte van nummer 333; 

 in de parkeerstrook, ter hoogte van nummer 341. 
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9 2021_DRDE_00099 District Deurne. Jos Scheurweghstraat - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_05241 - District Deurne. Jos Scheurweghstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
De Jos Scheurweghstraat in het district Deurne:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door het college op 21 juni 2019 (jaarnummer 5241);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Confortalei";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-

eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 12 april 2021 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Jos Scheurweghstraat om een 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van 
nummer 9.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeerplaats niet wordt gebruikt.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
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Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor de Jos Scheurweghstraat in het district Deurne, ter vervanging van het 
aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 21 juni 2019 (jaarnummer 5241).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Jos_Scheurweghstraat_9.pdf
2. 20210517_Jos_Scheurweghstraat_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor de Jos Scheurweghstraat in het district Deurne 

Artikel 1: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen gebruikt door personen met een 

handicap: 

-langs de even zijde: 

 ter hoogte van huisnummer 48 (een plaats); 

Het verkeersbord E9a met onderbord wordt aangebracht. 

Artikel 2: een oversteekplaats voor voetgangers wordt gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met 

de as van de rijbaan: 

 ter hoogte van de De Bisthovenlei; 

 ter hoogte van de De Manstraat. 

Artikel 3: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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10 2021_DRDE_00108 District Deurne. Gaspar Antheunisplein - Aanpassing aanvullend 
verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_05618 - Beperkt eenrichtingsverkeer speed pedelec. Aanpassing onderborden -  Aanvullend 

verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen - Goedkeuring
 2019_CBS_01402 - District Deurne. Gaspar Antheunisplein - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Aanleiding en context
Het Gaspar Antheunisplein in het district Deurne:

 behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd 

door het college op 15 februari 2019 (jaarnummer 1402);
 maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Confortalei";
 maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-

eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met 
parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend reglement "beperkt 
eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 20 mei 2021 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van het Gaspar Antheunisplein om een 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de 

verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en 
proefopstellingen werden vastgesteld;

 Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

 Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen 
met een handicap;

 Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor 
personen met een handicap. 
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Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die 
van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het 
college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de 
beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap, op de aangelegde 

parkeerplaats, in de middenberm, tegenover nummer 3 (artikel 4).
Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende op het Gaspar Antheunisplein nummer 9, 
voldoet aan de voorwaarden.  De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. 
Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 9 - Decentralisatie

 2DEU01 - Ambitieus Deurne
 2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

 2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de 
politie van het wegverkeer voor het Gaspar Antheunisplein in het district Deurne, ter vervanging van het 
aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 15 februari 2019 (jaarnummer 1402).

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20210601_Gaspar_Antheunisplein.pdf
2. 20210601_Gaspar_Antheunisplein_Deurne_AVR.pdf



Aanvullend verkeersreglement voor het Gaspar Antheunisplein in het district Deurne 

Artikel 1: het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs, wordt 

ingevoerd met toegelaten rijrichting, van de oneven nummers naar de even nummers. 

De verkeersborden C1 en F19 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 2: de toegang wordt verboden, in beide richtingen, voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor 

fietsers, op het verbindingspad, tussen het Gaspar Antheunisplein en de Bisschoppenhoflaan. 

De verkeersborden C3 met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 3: het parkeren wordt verboden, aan de zijde van het plein: 

 van tegenover nummer 3 tot tegenover nummer 6. 

Artikel 4: het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden door 

personen met een handicap: 

-op de aangelegde parkeerplaats: 

 tegenover nummer 3 (een plaats). 

De verkeersborden E9a met onderbord worden aangebracht. 

Artikel 5: parkeervakken worden gemarkeerd op de aangelegde parkeerplaats, in de middenberm. 

Artikel 6: parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen op de voorbehouden 

plaatsen voor personen met een handicap en het pictogram wordt op het wegdek aangebracht. 
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secretariaat
11 2021_DRDE_00111 Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden mei - juni 2021 - 

Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Tijdens de periode mei - juni  2021 ontving het districtscollege schriftelijke vragen:

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan

14 mei 2021 Jan Van 
Wesembeeck

Bevraging tijdelijke wijziging 
verkeerscirculatie Frank 
Craeybeckxlaan

Tjerk Sekeris

17 mei 2021 Freya Van Alsenoy Tijdscapsule 2100 Tjerk Sekeris

17 mei 2021 Freya Van Alsenoy Bijkomende fietsenstalling 
Speelbos Tjerk Sekeris

20 mei 2021 Mascha Van 
Huffelen

Bomenasiel - bomen - struiken 
een nieuwe thuis geven - 
hergebruiken

Frank Vercammen

20 mei 2021 Mascha Van 
Huffelen Zwemvijver HLZ Bremweide Frank Vercammen

21 mei 2021 Alain Hoeckx Suggestie trouwlocatie in 
openlucht te Deurne Frddy Lorent

21 mei 2021 Alain Hoeckx Volxmuseum tijdschrift: Erfgoed 
bewaren, maximaal digitaal! Tjerk Sekeris

21 mei 2021 Alain Hoeckx Kerstbomen recycleren: Deurne 
kan dat (opnieuw) Frank Vercammen

21 mei 2021 Alain Hoeckx
Meer groenslingers in Deurne, 
hoe communiceren ? Misschien 
wel via een groenmuur ?

Tjerk Sekeris

2 juni 2021

Guy Dirckx - Sandra 
Wintershoven - 
Rothmayer arina - 
Jan Van 
Wesembeeck

Parkeren in de George 
Ivanowlaan - petitie van de 
buurtbewoners

Tjerk Sekeris

3 juni 2021

Guy Dirckx - Sandra 
Wintershoven - 
Rothmayer arina - 
Jan Van 
Wesembeeck

Voorstelling van het geïntegreerd 
beheersplan Ertbrugge Tjerk Sekeris

3 juni 2021

Guy Dirckx - Sandra 
Wintershoven - 
Rothmayer arina - 
Jan Van 

Vandalisme schoolgebouw 
middenberm Boekenberglei Tjerk Sekeris
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Wesembeeck

Juridische grond
Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de 
burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing 
op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Hoofdstuk 2.4, artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne goedgekeurd in de districtsraad van 23 
mei 2019 (jaarnummer 66), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt ook de 
manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Argumentatie
Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet 
gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende districtsraad. De vraag krijgt 
dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter 
voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Financiële gevolgen
Nee

Besluit

Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van volgende beantwoorde schriftelijke vragen. Het antwoord op deze 
schriftelijke vragen is te raadplegen in eBesluitvorming.
Datum 
vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan

23 april 2021 Alain Hoeckx Slim ontharden Sterckxhoflei (Deurnes kleurigste 
straat) Frank Vercammen

5 mei 2021 Alain Hoeckx Grot Boekenbergpark in gevaar Frank Vercammen

14 mei 2021 Jan Van 
Wesembeeck

Bevraging tijdelijke wijziging verkeersciuculatie 
Frank Craeybeckxlaan Tjerk Sekeris

17 mei 2021 Freya Van 
Alsenoy Tijdscapsule 2100 Tjerk Sekeris

17 mei 2021 Freya Van 
Alsenoy Bijkomende fietsenstalling Speelbos Tjerk Sekeris

21 mei 2021 Alain Hoeckx Meer groenslingers in Deurne, hoe communiceren 
? Misschien wel via een groenmuur ? Tjerk Sekeris

3 juni2021

Guy Dirckx - 
Sandra 
Wintershoven - 
Rothmayer arina 
- Jan Van 
Wesembeeck

Voorstelling van het geïntegreerd beheersplan 
Ertbrugge Tjerk Sekeris
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Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. 20210423_SV_AH_FV_Slim_ontharden_Sterckxhoflei_(Deurnes_kleurigste_straat).pdf
2. 20210505_SV_AH_FV_Grot_Boekenbergpark_in_gevaar.pdf
3. 20210514_SV_JVW_TS_Bevraging_tijdelijke_wijziging_verkeerscirculatie_FrankCraeybeckxlaan.pdf
4. 20210517_SV_FVA_TS_Tijdscapsule2100.pdf
5. 20210520_antwoord_Bijkomende_fietsenstalling_Speelbos.pdf
6. 20210520_SV_MVH_FV_bomenasiel-bomen-struiken_een_nieuwe_thuis_geven_hergebruiken.pdf
7. 20210520_SV_MVH_FV_Zwemvijver_HLZ_Bremweide.pdf
8. 20210521_SV_AH_TS_Volxmuseum_tijdschrift_Erfgoed_bewaren_ maximaal_digitaal.pdf
9. 20210521_SV_AH_FL_Suggestie_trouwlocatie_openlucht.pdf
10.20210521_SV_AH_FV_Kerstbomen_recycleren_Deurne_kan_dat(opnieuw).pdf
11.20210521_SV_AH_TS_meer_groenslingers_in_Deurne_hoe_communiceren_Via_groenmuur.pdf
12.20210602_SV_VlaamsBelang_TS_parkeren_George_Ivanowlaan_petitie.pdf
13.20210603_SV_VlaamBelang_TS_vandalisme_schoolgebouw_middenberm_Boekenberglei.pdf
14.20210603_SV_VlaamBelang_TS_voorstelling_geïntegreerd_beheersplan_Ertbrugge.pdf

INITIATIEFRECHT
Interpellaties - Moties - Resoluties

12 2021_MOT_00052 Voorstel tot motie van raadslid Freya Van Alsenoy: Broedeiland in 't 
Schijn

Antwoord
De districtsraad Deurne keurt met 28 stemmen voor en 1 onthouding het volgende besluit goed. 
Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Freya Van Alsenoy, Peggy 
Dewinter, Josephus Braam, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Maarten Goetstouwers, Viviane Gedopt, Robert 
Stephens, Benjamin Weyts, Freddy Lorent, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Arbër Halili,  Steven Van 
Bockstal, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Manal Toumi, Kristof Vissers, Abdelaziz El 
Fadili, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Marina Rothmayer, Guy Dirckx.
Onthouding: Skrolan Hugens.

Indiener(s)
Freya Van Alsenoy

Gericht aan
Freddy Lorent

Tijdstip van indienen
13 juni 2021 13:29

Toelichting
Op de werkbank voor gemeente- en districtsraadsleden (van 18 mei 2021) georganisserd door de Grote 
Verbinding een stand van zaken gegeven over de Ringparken: Het Schijn, Lobroekdok, Groenendaal en 
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Noordkasteel. Tijdens deze toelichting werden er plannen getoond voor 2 kunstmatige eilanden die zouden 
gecrëerd worden in de rivier ’t Schijn. Een deelnemer aan deze sessie vroeg of de eilanden toegankelijk zou zijn 
voor mensen. De presentator bevestigde dat dit een mogelijkheid was.

Ter hoogte van de zandvang waar deze eilanden zouden gerealiseerd worden, vertoeven nu reeds een aantal 
watervogels: eenden, waterkiekens, witte zwanen en af en toe een albatros. Daarom vragen we ons af of het niet 
interessant zou zijn voor de watervogels om in het nieuwe plan een goede broedplaats te voorzien door één van 
de eilanden niet toegankelijk te maken voor mensen.

 Artikel 1
De districtsraad van Deurne adviseert aan het college van de stad Antwerpen om aan de hogere overheden en 
andere betrokken partijen te vragen of het mogelijk is om kunstmatig eilanden te creeëren in ‘t Schijn ter hoogte 
van de zandvang in Deurne. De districtsraad is van mening dat best één van deze eilanden niet toegankelijk 
wordt gemaakt voor mensen en mits een goede inrichting kan dienen als een veilige broedplaats voor 
(water)vogels.

13 2021_IP_00153 Interpellatie van raadslid Frank Geudens: Subsidiëring 
openluchttheater

Indiener(s)
Frank Geudens

Gericht aan
Frank Vercammen

Tijdstip van indienen
2 juni 2021 12:23

Toelichting
Toen ik deel uitmaakte van de bestendige deputatie heb ik gedaan gekregen dat het openluchttheater kon blijven 
bestaan, men wilde het afbreken en integreren in het park, maar ook dat de infrastructuur serieus werd opgefrist. 
Vervolgens onder beheer van Arenberg geplaatst wat 13 jaar mijn bevoegdheid was.
Mijn hart ligt bij cultuur en bij ondersteuning van cultuur. Wat ruimschoots gebeurt bij het Openluchttheater 
waar personeel én infrastructuur voor rekening is van de overheid. Daar boven op een beetje geld voor 
programmering valt nog te verdedigen. 
Nu subsidieert Deurne naar mijn gevoelen buiten proportie. Een doorn in mijn oog is dat de organisatoren nu 
geld gaan vragen aan de bezoekers voor de wervende, laagdrempelige vrijdagConcerten.
Mijn voorstel is om doelgerichter om te gaan met subsidiëren van het Openluchttheater.
Frank

17 juni 2021 21:05 - Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter verlaat de zitting

16 2021_IP_00155 Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Gesloten 
sorteerstraatjes

Indiener(s)
Giuliana Chirinos Saavedra

Gericht aan
Tjerk Sekeris
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Tijdstip van indienen
12 juni 2021 20:49

Toelichting
Het is nu exact een jaar geleden dat 21 sorteerstraatjes definitief gesloten werden met de bedoeling om ze nadien 
te verwijderen. Voor Deurne waren er twee sorteerstraatjes: aan het kruispunt Ertbruggelaan/Venneborglaan en 
op de Van Duyststraat 257-263.
De zuilen van de containers verdwenen. In de plaats kwam een grote rood-wit gestreepte tegel op een soort 
deksel van circa 4 m². 
Groen verzette zich tegen de afbraak van de sorteerstraatjes. De sorteerstraatjes zijn duidelijk een duurzame 
aanvulling voor de klassieke huisvuilophaling. Ze zorgen mits een goede begeleiding en handhaving voor 
minder afval in de straten.
’t Gaat er ons nu evenwel om hoe de stad deze plekken achterliet. De openbare ruimte is in onze stad zeer 
beperkt. De beperkte ruimte dient dan ook zo kwalitatief mogelijk ingevuld te zijn. We begrijpen dat de 
herbestemming van die ruimte weloverwogen dient te gebeuren.
Uit het schriftelijk antwoord van voormalig schepen Duchateau van oktober vorig jaar op een vraag van 
gemeenteraadslid Karen Maes begrepen we dat de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling onderzocht of zou 
onderzoeken of de ondergrondse betonputten voor wateropslag konden dienen. De voormalige schepen 
kondigde aan dat de groendienst samen met de districten zou bekijken op welke locaties dit nuttig en gewenst is. 
De verwachting was dat dit onderzoek tegen eind 2020 was afgerond. Op dat moment zou duidelijk zijn op 
welke locaties welke betonputten moesten verwijderd worden of behouden blijven (als wateropslag). 
Vervolgens zou overleg met de districten worden opgestart voor de invulling van het vrijgekomen openbaar 
domein. We lezen verder in het schriftelijk antwoord: “Daarna worden de finale uitvoeringsplannen opgemaakt. 
Na de goedkeuring van deze plannen kan de uitvoering van deze werken ingepland worden. Er is voorzien dat 
vanaf 2021 deze werken kunnen worden uitgevoerd.”

Vragen:

Nam de groendienst contact op met het district om een aantal betonputten te gebruiken voor wateropslag?
Was er overleg met het district rond de invulling van de vrijgekomen open ruimte?
Werden de buurtbewoners betrokken?
Zijn er uitvoeringsplannen opgemaakt? 

14 2021_IP_00156 Interpellatie van raadslid Mathijs Post: Participatietraject Jan 
Samynlaan

Indiener(s)
Mathijs Post

Gericht aan
Frank Vercammen

Tijdstip van indienen
12 juni 2021 22:17

Toelichting
Naar aanleiding van het speelweefselonderzoek en in het kader van “Antwerpen breekt uit”, zal het plein aan de 
Jan Samynlaan worden onthard en de omgeving aantrekkelijker worden gemaakt voor bewoners.
Het district heeft hierbij het initiatief genomen om er een participatietraject van te maken. Infoborden geven 
uitleg en er is de mogelijkheid om via een QR-code een vragenlijst in te vullen.
Tot hier toe, alle lof.
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Wat onze fractie opviel, was het taalgebruik op de borden. Dit is zeker geen klare taal. Dit is een buurt met veel 
senioren en bewoners met een migratie-achtergrond. Wij vragen ons af of zij wel voldoende betrokken worden.
Ook de bevraging via QR-code is een drempel voor mensen zonder smartphone, maar alternatieven worden op 
de borden niet genoemd.
Tot slot zijn er vaak jongeren aanwezig op het plein. Worden zij (op een andere wijze) actief betrokken bij dit 
participatiemoment?

Hoe kijkt de schepen naar dit participatietraject?
Wat is tot dusver de respons? 
Wanneer noemt dit college dit traject een succes?
Gaat het college bijsturen?

15 2021_IP_00157 Interpellatie van raadslid Sarpongmaa Agyin: Arena interpellatie
Indiener(s)
Sarpongmaa Agyin

Gericht aan
Tjerk Sekeris; Frank Geudens

Tijdstip van indienen
12 juni 2021 23:28

Toelichting
De motie van het Arena-dossier werd eind vorig jaar goedgekeurd. Graag zou ik willen vragen and de 
raadsvoorzitter en de raad om de ploeg architecten zo snel mogelijk in onze raadscommissie te kunnen aanhoren 
met betrekking tot het Arena-Dossier.  

17 juni 2021 21:25 - De voorzitter sluit de zitting


