
   

 

 

Beste bewoner, 

 

De Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat zijn aan 

vernieuwing toe. Deze straten hebben een unieke ligging in Berchem. Dit gebied kan een ideale 

verbinding vormen tussen de groene zones van het Brilschanspark –en bij uitbreiding Park 

Brialmont- en de wijk De Veldekens. Het district wil hier bij de toekomstige heraanleg dan ook vol 

op inzetten. De straten worden fiets- en voetgangersvriendelijker en groener. Ook de riolering 

wordt aangepakt en er is veel aandacht voor waterbeheer.  

 

Bent u nieuwgierig naar het concept? Heeft u vragen? Denkt u graag verder mee over het 

toekomstige ontwerp? Dat kan! 

 

Door de maatregelen rond het coronavirus gaan we voor dit project op een wat andere manier te 

werk om met de buurt in dialoog te gaan. De info over het project vindt u online op 

www.berchem.be/kanunnik of in gedrukte vorm op infopanelen op het plein aan dienstencentrum 

De Veldekens. 

 

Hebt u vragen of wilt u meer uitleg? Dan kan u zich inschrijven op één van de virtuele 

inspraakmomenten die plaats hebben in de week van 25 mei. 

 

De ontwerpers willen over een aantal zaken graag meer info uit de buurt. Hun vragen kan je 

beantwoorden via de enquête.  

 

Infopanelen 
Tussen 22 en 29 mei kan u doorlopend op het plein aan dienstencentrum De Veldekens 

infopanelen bekijken. In deze tentoonstelling wordt het concept voor de heraanleg 

uitgebreid aan u voorgesteld. 

 

Enquête 
Op www.berchem.be/kanunnik vindt u een link naar een enquête. In de enquête vragen 

we uw voorkeuren over enkele specifieke elementen binnen het project. Ook kan u hier uw 

vragen achterlaten. 
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Virtuele inspraakmomenten 
Via Zoom organiseren we op verschillende tijdstippen virtuele inspraakmomenten van 

ongeveer een uur lang. Heeft u de infotentoonstelling bekeken en nog bijkomende vragen 

of suggesties? Schrijf u dan gerust in voor één van de volgende sessies: 

 Dinsdag 26/05 om 11 uur 

 Dinsdag 26/05 om 20 uur 

 Woensdag 27/05 om 13 uur 

 Donderdag 28/05 om 20 uur 

Inschrijven voor deze sessies doet u via www.berchem.be/kanunnik 

Zodra de sessies volzet zijn, bekijken we of het zinvol is om nog extra sessies te 

organiseren. U vindt de info over de extra momenten terug op de website. 

 
 

Trajectverloop 
Het project voor de heraanleg van de straten zit nu in de conceptfase. Hierna gaan de ontwerpers 

aan de slag om een voorontwerp en vervolgens definitief ontwerp uit te tekenen. We zitten 

momenteel dus nog in het begin van het traject, helemaal links op onderstaande illustratie. 

 

 
 
 

Meer info 
Lukt het niet om aan onze virtuele inspraakmomenten deel te nemen, maar heeft u toch vragen of 

opmerkingen? Dan kan u terecht bij communicatie en participatie Berchem via onderstaande 

contactgegevens. We adviseren u om tussen 22 en 29 mei eerst de uitgebreide infotentoonstelling 

te bekijken (op www.berchem.be/kanunnik of op de infopanelen aan DC De Veldekens), mogelijk 

vindt u het antwoord op uw vragen daar al terug. 

 

Communicatie en participatie Berchem 

Grotesteenweg 150  
2600 Berchem  
Tel: 03 338 40 19 
wijkoverleg.berchem@antwerpen.be 
 
Uitgebreide info over het project staat ook op www.berchem.be/kanunnik. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
             
 
 
       Ann De Potter     Bruno De Saegher    
       districtssecretaris    districtsschepen publiek domein  
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