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Infobrief 
Fasewissel heraanleg Ellermanstraat 

oktober 2020 

 
Beste bewoner, 
 
De eerste fase van de de vernieuwing van de Ellermanstraat is bijna klaar. De aannemer gaat op 
12 oktober 2020 van start met fase 2. Omwille van de anti-coronamaatregelen eerder dit jaar, en 
extra ingrepen in de ondergrond, schuift de planning een maand op. 
 

Fases 
 

 
 
 

 Fase 1:  4 mei – 12 oktober 2020 
   tussen De Pretstraat (excl. kruispunt) en Viaduct-Dam. 

 Fase 2:  12 oktober - januari 2020  
   tussen Van de Wervestraat (excl. kruispunt) en Fuggerstraat (excl. kruispunt) 

 Fase 3:  januari - maart 2021 
   tussen Italiëlei en De Pretstraat (excl. kruispunt) 

 Fase 4:  maart - mei 2021 
   tussen De Pretstraat (incl. kruispunt) en Fuggerstraat (excl. kruispunt) 

 

Asfaltering Fase 1 
Eind van de week van 28 september 2020 legt de aannemer een asfaltlaag. Hierdoor zal de 
garage van de Lichttoren tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit kan tot 3 dagen in beslag nemen.  
Dit zal ter plekke aangegeven worden met oranje verkeersignalisatie. Asfaltering is weers-
gebonden, een exacte datum is op dit ogenblik niet beschikbaar. Zet uw voertuig tijdig buiten. 

Bereikbaarheid 
 Voetgangers kunnen steeds door langsheen beide zijden van de werf. 

 Fietsers dienen de omleiding doorheen Park Spoor Noord te volgen. 

 Tijdens de werken kan gemotoriseerd bestemmingsverkeer gebruik maken van de 
garages die op dat moment niet binnen de werfzone vallen.  

 De garage links naast de Parktoren zal gedurende fase 2 onbereikbaar zijn. 
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Minderhindervergunning 
Eigenaars of huurders van een garage, die niet beschikken over een bewonerskaart, hebben 
recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag 
parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > documenten > minderhindervergunning 
kan u een formulier invullen. Voor meer informatie kan u terecht bij Mobiliteit en Parkeren 
Antwerpen via mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. 

Huisvuilophaling 
De wekelijkse huisvuilophaling met huisvuilwagens blijft gewoon doorgaan.  
De sorteerstraten in de Ellermanstraat werden verwijderd. 
 

De bewoners van de huizenkant plaatsen het huisvuil op het reglementaire tijdstip in een 
zijstraat van de Ellermanstraat, op een voor de huisvuilwagens bereikbare hoek.  
 

 De ophaalkalender kan u raadplegen via www.antwerpen.be/ophaalkalender.  
 

 

De bewoners van de Lichttoren en de Parktoren brengen het huisvuil naar de tijdelijke 
aangebrachte centrale verzamelpunten: 
 

 Tijdens Fase 1 en 3: aan de Parktoren, Ellermanstraat 61. 

 Tijdens Fase 2 en 4: aan de Lichttoren, Ellermanstraat 81. 
 
 

U dient het huisvuil aan te bieden in reglementaire afvalzakken of afvalcontainers voor de 
huisvuilophaling op woensdag. U brengt het naar het verzamelpunt tussen dinsdagavond 20 uur 
en woensdagochtend 7 uur. 

Minder hinder handelaars 
Er zijn verschillende instanties die handelaars ondersteunen tijdens wegenwerken. 
Alle informatie hierover vindt u terug op: www.ondernemeninantwerpen.be.  
Heeft u hierover nog verdere vragen, neem dan contact op met het Bedrijvenloket op het 
nummer 03 338 66 88 of via mail: bedrijvenloket@antwerpen.be. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kan u terecht bij het team Publieke Ruimte,  
via participatie.2060@antwerpen.be of op het nummer 03 338 34 13. 
 

U kan contact opnemen met de aannemer via de werfleider ter plaatse,  
of via info@vermetten.be of 014 63 91 90 
 

Volg het verloop van de werken via www.antwerpen.be/ellermanstraat. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten    Namens het districtscollege 
 
 
 
 
Herald Claeys      Paul Cordy  
districtssecretaris     districtsburgemeester 
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