Uitnodiging
Terugkoppelingsmoment
Tuinstraten Oud-Berchem
17 maart 2018

Beste buurtbewoner,
Bent u nieuwsgierig hoe de tuinstraten in Oud-Berchem er gaan uitzien? Kom dan langs
tijdens het terugkoppelingsmoment op zaterdagvoormiddag 17 maart.
In 2018 worden de Wasstraat, Woeringenstraat, De Brouwerstraat en een groot deel van de
Berthoutstraat omgevormd tot groene tuinstraten. De ontwerpers van de stad gingen de
afgelopen maanden aan de slag met de input van de buurtbewoners. U bent van harte
welkom om het resultaat te bekijken tijdens het terugkoppelingsmoment.

Terugkoppelingsmoment Tuinstraten
zaterdag 17 maart
doorlopend tussen 9.30 en 11.30 uur
in het ccBe
(via de achteringang van het cultuurcentrum aan Berthoutstraat 23)
Wat mag u verwachten?
 Een doorlopende infotentoonstelling met een gedetailleerd plan en uitleg.
 De voorlopige timing van de werken.
 Info over het vervolgtraject voor het beplanten van de nieuwe tuintjes.
 Een oproep voor nog meer groen in de buurt: wilt u nog meedoen? Dat kan!
 Doorlopend de kans om uw vragen te stellen en uw suggesties mee te geven.
 Koffiekoeken met een warme drank of fruitsap.
Huurders
Bent u huurder? Geef deze uitnodiging dan zeker door aan de eigenaar van de woning. Als
huurder bent u uiteraard ook van harte welkom op het terugkoppelingsmoment.
Meer info
Kijk op www.berchem.be/tuinstraten voor het laatste nieuws of neem contact op met:
Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
Tel: 03 338 40 18
E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Grotesteenweg 150 – 2600 Berchem
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Wat vooraf ging…
In oktober 2016 zaten de bewoners van de tuinstraten in Oud-Berchem voor de eerste keer
samen tijdens een participatie-ontbijt. Zij kregen hier de kans om hun groene droomstraat uit
te tekenen.

Participatie-ontbijt 2016

In 2017 lag het project in Berchem tijdelijk stil. Andere districten van Antwerpen kregen in die
periode de kans om mee in te springen op het project van de tuinstraten.
In het najaar van 2017 kregen de bewoners een bevraging in de bus. Via die bevraging
lieten zij weten wat ze graag voor hun woning willen: een plantentuintje, gevelgroen, gras of
misschien een bank? Daarnaast kwamen er vanuit de buurt nog andere suggesties binnen
over de verkeersveiligheid en het behoud van de bestaande bomen.
De ontwerpers gingen aan de slag met alle input. Op 17 maart 2018 presenteren de stad
Antwerpen en het district Berchem het plan aan de buurt. Hopelijk tot dan!
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