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Beste bewoner, 
 
 

Op 10 september 2018 gaat de aannemer Verbruggen bvba van start met de de 2de fase van de 
heraanleg van de Jodenstraat. Na de 1ste fase in 2016 volgt nu de totale renovatie van gevel tot 
gevel van het gedeelte tussen de Huidevettersstraat en huisnummer 14. Het einde van deze 
werken wordt verwacht tegen halfweg oktober 2018, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 

Toegankelijkheid 

Gedurende de werken zal de werfzone niet toegankelijk zijn voor verkeer. De werfzone loopt 
vanaf de Huidevettersstraat tot en met huisnummer 18. Ook de parkeerzone ter hoogte van 
huisnummer 17 zal niet beschikbaar zijn. Plaatselijk verkeer kan via de Wapper gebruik maken 
van een tijdelijke tweerichtingsroute om het reeds vernieuwde gedeelte te bereiken. 
 

Minderhindervergunning 
Eigenaars of huurders van een garage, die niet beschikken over een bewonerskaart, hebben 
recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag 
parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > Vergunningen > 
Minderhindervergunning kan u een formulier invullen. Voor meer informatie kan u terecht bij 
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar 
mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be. 

 

Huisvuilophaling 
De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats uw huisvuil op een bereikbare 
hoek. Meer informatie vindt u op:  www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling. 
 

Geveltuin 

De heraanleg van uw straat is hét moment om een geveltuintje aan te leggen. Het district 
Antwerpen biedt u bij een heraanleg gratis het plantvak, aarde en plantjes aan.  
Interesse? Schrijf u tot en met 10 september in via www.antwerpen.be/jodenstraat. 
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Meer informatie 
Tijdens de werkuren kan u telefonisch contact opnemen met de aannemer via 03 227 29 83. 
U kan ook steeds de aanwezige werfleider ter plekke aanspreken. 
 
Voor algemene informatie kan u terecht bij het team Participatie, via 
participatie.2000@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10. 
 
 
 

Het verloop en de informatie over de werken kan u online terugvinden op: 

www.antwerpen.be/jodenstraat 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten    Namens het districtscollege 
    
 
 
Herald Claeys      Paul Cordy    
districtssecretaris                districtsvoorzitter   


