
 

 

 

Deze infobrief werd redactioneel afgesloten op 16/07/2019 

Beste bewoner 
 
Het districtsbestuur van Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefom-

geving. Fase 3 van de werken aan het Alfons De Cockplein starten op 9 september. 

 
Start van de werken 
Er zijn vier fases: 
Fase 1: De Max Elskampstraat  
Fase 2: Alfons De Cockstraat  
Fase 3: Van Peenestraat  
Fase 4: Het middenplein en de speelzones  
 

Fase 3 Van Peenestraat 
9 september start de derde fase. In deze fase wordt de Van Peenestraat aangelegd tussen de 
Max Elskampstraat en de Alfons De Cockstraat. 

 
De werken 
De aannemer legt per fase eerst nieuwe riolering. Er komt een gescheiden riolering waarbij vuil 
water en hemelwater gescheiden wordt. Daarna wordt straat, de parkeervakken en het voetpad 
aangelegd.  
 

Speelterrein 
Een deel van het plein zal tijdens de werken aan de straten nog bereikbaar zijn. Kinderen kunnen 
ook spelen op het Kielplein (achter Den Tir) en aan de Lodewijk De Raetstraat. 
 

Project Eric Sasseblok 
In de tweede helft van 2019 start Woonhaven met de werken aan de Eric Sasseblok. Deze 

werken duren tot ongeveer 2022. De Max Elskampstraat wordt daarom nog niet volledig 
afgewerkt. Na de riolering, is de straat dichtgelegd met minder hinder steenslag. Deze zone 
wordt door de aannemer van de Eric Sasseblok gebruikt als werfzone. Als het project in 2022 
klaar is, zal het district de Max Elskampstraat volledig afwerken.  
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Verkeer 
Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor het verkeer en is er een parkeerverbod. De 
aannemer voorziet een omleiding en plaatst de nodige signalisatie. 
 
 

Garages 
De garages zijn niet bereikbaar tijdens de werken. Ook niet s’ avonds of ’s nachts.  
 

Huisvuilophaling 
De wekelijkse huisvuilophaling blijft doorgaan maar de vuilniswagen kan de straat niet inrijden. 
Plaats daarom uw huisvuil op een bereikbare hoek. Markeer uw huisvuilcontainers met uw naam 
of huisnummer. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de medewerkers van het team participatie op het 
nummer 03 338 33 10 of via participatie.2020@stad.antwerpen.be of op de website 
antwerpen.be. Schrijf Alfons De Cockplein in de zoekbalk.  
 
Met vriendelijke groeten 

namens het districtscollege 

      
Herald Claeys        Paul Cordy  
districtssecretaris                   districtsburgemeester 
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