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1. Aanwezig 

Naam  Naam 

Ludo Van Reusel, districtsschepen Mich Proost, projectleider studiebureau 

Sven De Loenen, wijkcoördinator Hugo Cools, Sweco 

Erik De Wilde, afkoppelingsdeskundige  

Lode De Vriese, projectleider Aquafin Figen Keser, administratief medewerker 

Ron Vermetten, zaakvoerder Vermetten  Bewoners: 37 

2. Inleiding 

Sven De Loenen opent de avond en verwelkomt de aanwezige bewoners en bedankt hen voor 
hun aanwezigheid. 

3. Presentatie heraanleg  

Verloop: 
Sven De Loenen stelt het panel voor. 
Schepen Ludo Van Reusel vertelt over de historiek van het dossier. 
Erik De Wilde en Ron Vermetten geven meer informatie over het verloop van de avond en 
doorlopen de presentatie. 
Lode De Vriese geeft uitleg over de afkoppelingswerken. 

4. Vragen en antwoorden 

 
In Bist zijn er heel wat zelfstandigen en bedrijven. Hoe verloopt de regeling tijdens de dag om 
hun klanten te ontvangen? 
Altijd met een voertuig tot bij de bedrijven raken, kan niet. We kunnen de hinder wel maximaal 
beperken. Indien er specifieke leveringen zijn of bereikbaarheid nodig is voor klanten die moeilijk te 
been zijn, kan dit worden besproken met de werfleider of doorgeven aan het wijkoverleg. 
 
Wordt er gewerkt tijdens het bouwverlof? 
Neen, de werf ligt dan stil. De aannemer zorgt dat de doorgang zo vrij mogelijk is. 
 
We hebben in augustus vorig jaar nieuwe leidingen laten leggen en nu zijn er 
afkoppelingswerken op komst? Wat gebeurt er nu met die buizen?  
Die leiding is niet weg en kan dienen voor vuil water. Voor het regenwater komt er dan een 
bijkomende leiding als die er nog niet zou zijn. 
 
Is de straat toegankelijk voor de hulpdiensten tijdens de werken? 
Ja, de werd is ten alle tijden toegankelijk voor de hulpdiensten. De hulpdiensten zijn op de hoogte van 
alle werken in heel de stad. 
 
Wanneer start het bouwverlof? 
Het bouwverlof start van 9/7/2018 tot en met 29/7/2018. De aannemer start wellicht pas terug op 2 of 
3 augustus. 
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Wat als er werken moeten uitgevoerd worden tijdens het bouwverlof? Wat als bewoners met 
verlof zijn? 
Tijdens het bouwverlof wordt er niet gewerkt. 
Indien u met vakantie bent, zal de aannemer wachten tot u terug bent. 
 
Er steken infiltratiebakken in onze tuin en alle leidingen zijn oud in ons huis. 
Alle afvalwater gaat naar de straat, regenwater kan infiltreren. Mogelijk is er nog een overloop van die 
bakken naar de rioelring. In huis wordt er niet gewerkt door onze aannemer. 
 
Wat gaat er gebeuren in de 3 weken tussen de start en het bouwverlof? 
Dat zal vooral opbraak zijn in het eerste gedeelte van de straat. We letten er op dat we niets doen dat 
tijden het bouwverlof voor extra hinder kan zorgen. 
 
Worden er ijzeren platen voorzien voor toegankelijkheid? 
Neen, indien nodig plaatsen we bruggetjes met leuningen voor de veiligheid. 
 
Wie draagt de kosten van werken op privé terrein ? 
Als u nu al aangesloten bent op de riolering worden de kosten voor de afkoppeling gedragen door 
waterlink. Als er nu geen aansluiting is op de riolering zijn de kosten voor de eigenaar. 
Een septische put is op kosten van de eigenaar. 
 
Zijn er wijzigingen in de plannen sinds de vorige keer tot vanavond? 
We hebben afgedrukte plannen bij die kunnen ingekeken worden. Er werd nog een verkeersplateau 
ingetekend ter hoogte van het nieuwe fietspad dat naar de fietstunnel leidt.  
 
Welke stoeptegels gaan er gebruikt worden? 
22cm op 22cm, betonnen straattegel, dat is binnen de stad het standaardmateriaal. 
De parkeerstroken komen in kasseien, het fietspad in asfalt en de rijweg ook in asfalt. 
 
Komt er nieuwe straatverlichting? 
Alle verlichting zal vervangen worden door nieuwe led-verlichting. Dit zorgt voor minder verbruik 
elektriciteit. 
Ook staat de nieuwe verlichting lager en geeft meer licht op openbaar domein en minder op privé  
domein (zie Fortuinstraat en Jozef Ickxstraat). 
 
Is het laatste stukje Isabellalei naar Kapelsesteenweg fase 3? 
Ja, dat is fase 3. 
 
In Leliënlaan wordt er aan beide kanten geparkeerd. Is bermparkeren daar toegestaan? 
Nee, dit mag niet. Bermparkeren mag alleen als er signalisatie staat die dat toe laat. Je moet dus op 
de rijbaan parkeren en een vrije ruimte laten voor het doorgaand verkeer. Als er al iemand aan de 
overkant geparkeerd staat, mag je daar dan niet parkeren. 
Tijdens de werken zal tijdelijk bermparkeren in de Isabellalei ingevoerd worden. 

 

5. Slotwoord 

Bedankt voor uw aanwezigheid. We blijven nog ter beschikking voor verdere vragen. 

Hierna kan u ons contacteren op wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be of tel 03 338 29 07. 
 
De presentatie komt op de website www.ekeren.be  ‘Openbare Werken. 
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