
DENK MEE NA 
OVER HET PARK
HOEKAKKER

22 APRIL 2017
INSPRAAKMOMENT  

 > 12.30 u - 17 u
 > St. Jozef Ekeren,   

Prinshoeveweg 44, 2180 Ekeren

17 JUNI 2017 
TOONMOMENT PARKONTWERP

 > Terrein Hoekakker 

WAT MAG U VAN HET 
PARTICIPATIETRAJECT 

VERWACHTEN?

Het participatietraject biedt u de kans 
om mee uw stempel te drukken op de 

toekomst van het buurtpark Hoekakker.

UW MENING DOET ER TOE 

Zou u graag veel speelruimte krijgen in het nieuwe park Hoekakker? Of net veel 
rustige plekken? Moeten er sportfaciliteiten komen? Of eerder stadslandbouw? 

Dit zijn zaken die we van jullie, als bewoners uit de buurt, willen te weten 
komen. Tenslotte wordt Hoekakker een park voor de buurt. Daarom betrekken 

de stad, Vooruitzicht en De Ideale Woning jong en oud uit de buurt graag bij de 
vormgeving van het park. Bepaalde aspecten van het parkontwerp liggen al vast 
zoals o.a. het landschappelijk karakter, de aanleg van een waterbuffer langs de 

Oudelandse beek en aanleg van ontbrekende paden voor langzaam verkeer die de 
wijk onderling verbindt. Hoe het park er concreet zal uitzien, is nog niet beslist. 
Hierover willen de ontwerpers met u rond de tafel zitten en zal u mee kunnen 
beslissen. Na het inspraakmoment zal het ontwerp, op basis van uw ideeën en 
suggesties, concreet vorm krijgen. Dit ontwerp zullen we u nadien toelichten 

tijdens een toonmoment op het terrein Hoekakker.

WAT 
BRENGT U 
NAAR HET 

PARK ?

zat. 22 april

DOE JIJ MEE?
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www.antwerpen.be/hoekakker

De Ideale woning - Vooruitzicht - BUUR

PRAKTISCHE INFO
Om een idee te krijgen hoeveel mensen we mogen verwachten en om beide 

momenten optimaal te kunnen organiseren, vragen we u geheel vrijblijvend op 
voorhand in te schrijven voor één of beide momenten. 

Inschrijven kan op onderstaande website tot en met 14 april 2017. 
www.antwerpen.be/hoekakker

GEEF MEE VORM AAN 

HET PARK HOEKAKKER
De stad zou graag van u, als buurtbewoner, te weten komen hoe het park er 
moet uitzien zodat het maximaal aansluit op de noden van de buurt. Daarom 

organiseren wij een inspraakmoment waar u uw wensen kan meegeven aan de 
ontwerpers van het park. Nadien volgt er een infomoment waar we de resultaten 

van het inspraakmoment aan u zullen terugkoppelen en toelichten. 
De stad nodigt u uit om deel te nemen aan beide momenten.

Inspraakmoment : parktafels
Zaterdag 22 april 2017, 12.30u - 17u 

St. Jozef Ekeren, Prinshoeveweg 44, 2180 Ekeren

Tijdens het eerste moment willen we uw wensen voor het park 
te weten komen aan de hand van workshops.

Toonmoment parkontwerp: 
wandeling op het terrein

Zaterdag 17 juni 2017 
Terrein Hoekakker

In tweede instantie willen we u tonen tot welk resultaat uw inbreng heeft geleid
 en alvast laten proeven van het voorlopig nog ontoegankelijke terrein. 

NIEUWE TOEKOMST VOOR HOEKAKKER 
U hebt allicht vernomen dat de stad werkt aan een nieuwe toekomst voor Hoekakker. 
Vandaag is Hoekakker een overstromingsgevoelig gebied dat bovendien slechts in beperkte 
mate toegankelijk is voor u en de andere bewoners van de wijk. Met de ambitie om hier 
een groot nieuw park aan te leggen, willen we naast een bescherming tegen wateroverlast 
en het behoud van groen ook meer ruimte voor recreatie, rust en groen ontwikkelen, zoals 
bijvoorbeeld speelgroen, zitplaatsen, sportgelegenheid en stadslandbouw. 

De Vlaamse overheid besliste eerder om Hoekkaker te bestemmen als woongebied vanaf 
1 januari 2016. Samen met grondeigenaars Vooruitzicht en De Ideale Woning verbindt de 
stad zich er toe om het groene karakter van het gebied te behouden en te versterken. 
Dit doen we door de aanleg van een groot nieuw park met aandacht voor de bestaande 
waterproblematiek in de wijk. Om een antwoord te bieden op de waterproblematiek, 
werd overeengekomen om in het park 2 waterbuffers te voorzien: een landschappelijk 
wateropvangbekken langsheen de Oudelandse beek en buffers voor het regenwater. De 
rest van het park zal ingevuld worden in overleg met de buurt. Daarom nodigen we u graag 
uit voor het inspraak- en infomoment dat we dit voorjaar nog organiseren. 

NIET ALLEEN EEN PARK, 
MAAR EEN HELE TOEKOMSTVISIE VOOR HOEKAKKER
Op 27 januari 2017 keurde het college van de burgemeester en schepenen het masterplan 
Hoekakker goed. Dit masterplan is een globale visie over hoe Hoekakker zich in de 
toekomst kan ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van deze visie hield de stad samen met 
grondeigenaars Vooruitzicht en De Ideale Woning rekening met uw adviezen en suggesties, 
verzameld tijdens het buurtinformatiemoment op 30 september 2016.
Zo werd het plan teruggebracht van het oorspronkelijke aantal van 630 bijkomende 
woningen rondom het park naar maximum 360 in een eerste fase en, na onderzoek naar 
draagvlak en haalbaarheid, 90 in een volgende fase. Verder wordt de bouwhoogte beperkt 
tot een maximum van 4 verdiepingen voor de meergezinswoningen en voorzieningen en 
maximum 3 verdiepingen voor de eengezinswoningen. Bovendien komen er ondergrondse 
parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners en voor bezoekers van de voorzieningen . Ook 
wordt er extra aandacht besteed aan inkijk naar de bestaande wijk en privacy, mobiliteit 
en duurzaamheid.

VAN VISIE NAAR UITVOERING
De visie uit het masterplan wordt vertaald in concrete acties aan de hand van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP). Dit RUP is een juridisch document dat bepaalt waar wel, waar niet 
en hoe er gebouwd mag worden. Daarnaast bepaalt dit RUP ook dat de aanleg van het 
park, inclusief de maatregelen tegen wateroverlast, een voorwaarde is om te mogen 
bouwen. Inmiddels is het voortraject voor 'RUP Hoekakker' van start gegaan en zal er 
nagedacht worden over de concrete invulling van het park. Tegelijk met de opmaak van het 
RUP Hoekakker wordt een beeldkwaliteitsplan opgemaakt en gebeurt verder onderzoek 
over duurzaamheid, waterbuffering en mobiliteit. 

HOE 
BELEEFT U 

BINNENKORT 
HET PARK?


