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1. Aanwezig 

Naam  Naam 

Ludo Van Reusel, districtsschepen Tom Janssens, deskundige voor de bovenbouw 

Sven De Loenen, wijkcoördinator  

Liselotte De Waele, projectmanager Figen Keser, administratief medewerker 

Saskia Seghers, afkoppelingsdeskundige Bewoners: 23 

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 geeft meer informatie over het verloop van de avond. 
Liselotte De Waele doorloopt de presentatie. 
Saskia Seghers geeft meer uitleg over de afkoppelingswerken. 
 

4. Vragen en antwoorden 

 
Moeten appartementsgebouwen ook afkoppelen en hoe loopt dat dan? 
Appartementsgebouwen moeten inderdaad ook afkoppelen.  
De afkoppelingsdeskundige zal dan in de eerste plaats een afspraak maken met de syndicus.  
Als er geen syndicus is, dan nemen ze eerst contact met de bewoners/eigenaars van de gelijkvloers 
en eventueel ook met de andere bewoners om alle gegevens samen te leggen. 
 
Verandert er iets aan de parkeerplaatsen in de Frans Standaertlei? 
Nee daar verandert niets.  
Er komen op de kruispunten wel voetpaduitstulpingen die ook de parkeerstrook visueel wat 
afbakenen.  
 
Verandert er iets aan rijrichtingen, want dubbelrichting in de Frans Standaertlei is niet ideaal? 
Er verandert niets aan de verkeersafwikkeling in de wijk.  
In de vorige legislatuur werd er een wijkcirculatieplan ingevoerd. Dit blijft zeker nog even van kracht. 
We nemen de opmerkingen wel mee. 
 
Hoe lang zullen de werken duren? 
Dat is nu nog zeer moeilijk om te zeggen.  
We ramen het nu op ongeveer 2 maanden per straat, dus minimaal 6 maanden. Dat is dan ook geteld 
in werkdagen, dus dagen met weerverlet en bouwverlof (afhankelijk van wanneer men start) zitten 
daar niet mee in. 
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Ook de school moet waarschijnlijk afkoppelen. Wordt de school dan beschouwd als een 
particulier? 
Ja de school moet ook afkoppelen.  
Scholen kunnen voor hun kosten een subsidiedossier indienen bij AGIOn. 
 
Voor de veiligheid van de schoolkinderen heeft het oudercomité van de school ook een 
voorstel voor het inrichten van een schoolstraat. Kan die bekeken worden?  
(Een schoolstraat is een systeem dat de straat waar de school gelegen is 2x per dag wordt afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Een half uur bij de start van de school en een half uur aan het einden van de 
schooldag.) 
Het al dan niet inrichten van een schoolstraat hoeft geen effect op de inrichting van de straat te 
betekenen. Het al dan niet invoeren kan dus ook later nog bekeken worden.  
De stad laat het invoeren van schoolstraten ook toe.  
Het district is zeker bereid om dit te bekijken maar dus los van de huidige werken.  
Het district zal dan later ook nog met de buurt hierover in gesprek gaan. 
 
Komen er andere bomen in de Nijverheidslei? 
Op dit moment is dit niet voorzien. We nemen dit wel op met de groendienst.  
Het is wel niet makkelijk om gezonde bomen te kappen en te vervangen. 
 
Kan er in de straten geen belijning aangebracht worden om effciënter te parkeren? 
Als er lijnen getrokken worden, vermindert net de parkeercapaciteit. Je mag immers niet op de lijnen 
parkeren. Grotere voertuigen kunnen dan niet meer parkeren, meerdere kleinere voertuigen nemen 
dan te veel plaats in. 
 
Heeft Rio-Link een meerjarenplanning voor heel Mariaburg wat betreft het vervangen van de 
riolering? 
Rio-Link heeft zeker een lange termijnplanning en ook een zeer lange termijnplanning.  
In deze legislatuur (tot 2018) en in de volgende (tot 2024) staat er niets extra meer ingepland.  
Er werden in Mariaburg al wel een aantal projecten gerealiseerd: o.a. Lodewijk Andersonstraat en 
Gerarduslei. En ook Weerstandersstraat en Fortuinstraat.  
Verder zijn er op dit moment nog extra projecten in voorbereiding: o.a. Bist, Isabellalei, Marcel de 
Backerstraat. Deze worden nog dit en volgend jaar uitgevoerd. 
 
Worden alle voetpaden helemaal vernieuwd? 
Nee, daar waar het voetpad werd open gelegd voor de huisafkoppelingen moet het voetpad uiteraard 
degelijk terug gelegd worden.  
De voetpaduitstulpingen op de kruispunten zijn helemaal nieuw.  
Enkel in het gedeelte op het Van de Weyngaertplein wordt het voetpad helemaal vernieuwd. 
 
Voor de school komt er een plateau en dan nadien een gewoon recht stuk. Zullen 
automobilisten daar niet extra optrekken en de straat onveiliger maken? De bocht die er nu ligt, 
lijkt me toch beter om het verkeer af te remmen over de volledige lengte. 
De straat wordt een zone 30 en wordt ook zo aangelegd met een verkeersplateau ter hoogte van de 
school. 
Indien later blijkt dat er voorbij de school te snel wordt gereden, kunnen we dan nog extra 
maatregelen bekijken. 
 
Aan de noordkant van het Van de Weyngaertplein gebeurt er niets? Volgens ons is de riolering 
daar toch ook versleten want we hebben regelmatig een beergeur. 
Rio-Link stelt haar meerjarenplanning op aan de hand van allerlei gegevens en binnen de beschikbare 
middelen. Op dit moment staat de noordkant van het plein niet in de prioriteitenlijst. 
Rio-link neemt de melding alleszins mee. 
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Is er nog parkeerplaats voorbij Elcks Thuys? 
Ja, het wordt volledig langsparkeren. Dus geen haaks parkeren meer.  
Behalve aan het verkeersplateau ter hoogte van de schoolingan en ook niet ter hoogte van de ingang 
van Elcks Thuys omdat het voetpad daar breder wordt.  
Er is wel evenveel parkeerplaats als voor de werken. 

 
Bij activiteiten op of rond het plein is er wel wat parkeeroverlast vooral rond de kerk. Wordt dit 
mee bekeken in dit project? 
Die zone zit op dit moment niet mee in het projectgebied en wordt dus niet meegepakt.  
Los van dit project bekijken we wel hoe we kunnen optimaliseren. 
 
Kan er niet meer handhaving zijn om de parkeeroverlast aan te pakken? 
Er gebeurd wel wat aan handhaving in Ekeren.  
De politie kiest de prioriteiten op basis van allerlei gegevens en statistieken.  
Capaciteit is echter beperkt en de aansturing gebeurd op stedelijk niveau niet door het district.  
Er zijn wel goede contacten en als we signalen doorgeven, doet de politie zijn best om daar rond te 
werken als het past binnen de prioriteiten die door de stad werden bepaald. 
Bij overlast belt u best de Blauwe Lijn 0800/12312 of in noodgevallen 112.  
Er is ook een Buurt Informatie Netwerk (BIN) in Mariaburg waar zaken kunnen aan gesignaleerd 
worden.  
 

Uitslag keuze bomen Van de Weyngaertplein: 

Voor de Acer: 

-          Campestre ‘Elsrijk’: 7 stemmen 

-          Rubrum ‘Scanlon’: 1 stem 

Voor de Prunus: 

-          ‘Accolade’: 7 stemmen 

-          Sargentij ‘Rancho’: 0 stemmen 

-          Hillieri ‘Spire’: 1 stem 

 

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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