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Beste bewoner, 
 
 
Een aangename en verkeersveilige woonomgeving is erg belangrijk. Het districtscollege van 
Berchem heeft samen met het district Wilrijk beslist om de Floraliënlaan heraan te leggen. 
We willen graag het project aan de bewoners voorstellen. U bent van harte welkom op het 
infomoment op dinsdag 21 juni. 

 
 
 

Infomoment heraanleg Floraliënlaan 
dinsdag 21 juni 2016 

doorlopend van 17.00 tot 18.30 uur 
in de leeshoek van woonzorgcentrum Sint-Anna 

(via hoofdingang Floraliënlaan nr. 400) 
 

U kan de infopanelen nog tot en met dinsdag 28 juni bekijken in woonzorgcentrum Sint-
Anna. De leeshoek is dagelijks doorlopend toegankelijk tussen 8.30 en 18.00 uur. U vindt 
alle info ook online op www.berchem.be onder ‘openbare werken’. 

 
 

Projectdefinitie 
Momenteel bestaat er een projectdefinitie en concept voor de heraanleg van de straat. 
Hierin staan de krijtlijnen van wat wel en niet kan bij de heraanleg. Het districtsbestuur wil 
graag met u, de bewoners uit de straat, de dialoog aangaan over de heraanleg van de 
straat. 
 
Daarna is het dan de beurt aan de tekenaars na te gaan welke suggesties van de bewoners 
haalbaar zijn en om op basis van de krijtlijnen een eerste ontwerp uit te tekenen. Dit ontwerp 
wordt in een latere fase ook met de buurt teruggekoppeld. 
 
 
 
Huurders 
Bent u huurder? Geef dan zeker deze uitnodiging door aan de eigenaar van de woning. Als 
huurder bent u zelf natuurlijk ook van harte welkom. 
 

 

 
Uitnodiging  

Infomoment heraanleg Floraliënlaan 
21 juni 2016 

http://www.berchem.be/
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Parkeermakelaar 
We willen u bij deze gelegenheid graag ook informeren over de parkeermakelaar. Bent u op 
zoek naar een parkeerplaats voor uw auto, fiets of moto? Of heeft u zelf een plaats vrij op 
uw privédomein?  De Parkeermakelaar brengt vraag en aanbod van parkeerplaatsen buiten 
de openbare weg in Antwerpen bijeen. Meer info vindt u op: www.parkereninantwerpen.be. 
 
 
Voor vragen of opmerkingen kan u terecht bij het stedelijk wijkoverleg van Berchem op 
onderstaande contactgegevens:  
 
Grotesteenweg 150 
2600 Berchem  
Tel: 03 338 40 18 
E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 
 
 
 
Met vriendelijke groeten  
             
 
 
 
 
 
 
Ann De Potter     Bruno De Saegher    
districtssecretaris     districtsschepen    

publiek domein  
 
 

   
 
 
Evi Van der Planken    Kristof Bossuyt 
districtsvoorzitter Berchem   voorzitter districtscollege Wilrijk 
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