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1. Aanwezig 

Naam  Naam 

Ludo Van Reusel, districtsschepen  

Sven De Loenen, wijkcoördinator  

Isabelle Declerck, projectingenieur Figen Keser, administratief medewerker 

Móric De Koninck, aannemingen Van Wellen  

 Handelaars: 12 

2. Inleiding 

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

3. Presentatie heraanleg  

Verloop: 
Sven De Loenen stelt het panel voor. 
Schepen Ludo Van Reusel geeft meer informatie over het verloop van de avond. 
Isabelle Declerck licht het ontwerp toe en doorloopt de presentatie. 
Moric De Koninck licht de fasering toe van deze heraanleg die uit 6 fases bestaat. 

4. Vragen en antwoorden 

 
Wordt de bocht op de brug van de Leugenberg naar Schoonbroek afgesloten tijdens deze 
fase? 
Ja, dit hoort bij de werken en wordt afgesloten. 
Die bocht zit mee in de werfzone en wordt afgesloten en opnieuw aangelegd. 
 
Moet men tijdens fase 2 de A12 nemen om Ekeren te bereiken met de auto? 
Ja, zij die anders over Leugenberg rijden, zullen nu over de A12 moeten rijden. 
 
Hoe lang duren de werken aan het kruispunt? 
Ongeveer 2 maanden. 
 
Hoe lang duurt het tussen graven en steenslag? 
Dit hangt van de situatie af. 
We streven om de zone waarin gewerkt wordt zo kort en beperkt mogelijk te houden.  
 
Waar zal de werfkeet staan? 
We zijn nog op zoek naar een geschikt pand en dus geen werfkeet. 
 
Als u de Kloosterstraat veiliger wil maken voor de scholen waarom zet u dan een bushalte voor 
de school in de driehoekstraat? 
Dienst veiligheid en dienst mobiliteit hebben deze locatie goedgekeurd. 
 
Wordt de bushalte van de Boerendijk verplaatst? 
De nieuwe bushaltes in Boerendijk en Driehoekstraat zijn definitief. Er komen wel nog  bushokjes. 
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Is het niet mogelijk om een zebrapad in het midden van de Dorpstraat te voorzien? 
Dit zullen we nog eens bekijken met een aantal diensten. 
 
 
Komt er een afslagzone aan het kruispunt van de Dorpstraat voor links naar Kristus-
Koningplein? 
Neen 
 
Kan er daar niet met de verkeerslichten gespeeld worden? 
Het betreft hier een gewestweg. De lichtenregeling zal afgesteld worden zodat minimale 
verkeershinder zal ontstaan. Bij computersimulaties is ons verzekerd dat er geen noodzaak is voor 
een links-afslagstrook. Na de werken zal de straat overgedragen worden aan de stad en kan de stad 
de lichtenregeling afstellen, waardoor ze sneller kunnen bijgesteld worden. 
 
 
Zullen de lichten aan het kruispunt Boerendijk - Kloosterstraat onmiddellijk werken? 
De palen worden onmiddellijk geplaatst. 
Als het kruispunt open gelegd wordt, moeten de lichten werken. 
 
Verdwijnen de parkeerplaatsen aan het kruispunt Driehoekstraat voor de Fotoshop? Of worden 
deze elders vrijgehouden?  
In zijn totaliteit zijn er 13 extra parkeerplaatsen. 
Deze plaatsten worden dus elders gecompenseerd. 
 
Wanneer men aan het plateau kruispunt Driehoekstraat/Dorpstraat begint, zijn dan alle straten 
die eropuit komen doodlopend? 
Ja, ongeveer 2 maanden. 
 
Hoe zit het met de afkoppeling van riolering? 
Er komt geen afkoppelingsdeskundige bij de bewoners en handelaren, aangezien er enkel gesloten 
bebouwingen zijn. 
Enkel de voorste regenafvoeren van de huizen worden aangesloten op de regenwaterriolering. 
 
Eenmaal aangelegd, hoe lang mag men dan niets veranderen? 
Aan privé kunnen we geen beperkingen opleggen. 
maar de nutsbedrijven mogen gedurende 5 jaar geen werken uitvoeren. 
 
Uit welk materiaal zal het voetpad bestaan? 
Hetzelfde materiaal als op de Bredabaan  in Merksem. (graniet) 
 
Zijn deze glad? 
Neen, deze hebben hun eigen grofheid mee gekregen. 
 
En de rest is asfalt? 
Gewone rijweg asfalt, verhoogde kruispunt in beton en parkeerplekken in kasseien. 
 
Zijn er laad- of loszones voorzien voor grote camions? 
De laad- en loszone is ter hoogte van Kloosterstraat nr. 20-24. 
 
Werken jullie door of hebben jullie bouwverlof? 
Tijdens het bouwverlof zouden ze in principe niet moeten werken. 
Maar ze werken wel in het bouwverlof, als ze achterstand hebben opgelopen door slechte 
weersomstandigheden (regen of vorst). 
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Komt er nog iemand van de aannemer Van Wellen kijken naar de staat van de gebouwen? 
Plaatsbeschrijving: Van Wellen maakt een plaatsbeschrijving op voor de buitengevels, maar niet voor 
de binnenzijde van de woningen. Handelaren/bewoners mogen dit zelf laten uitvoeren. 
 

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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