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    Deze infobrief werd redactioneel afgesloten op 8/03/2017. 

 

 

Beste bewoner / handelaar, 
 
Het district Antwerpen wil de verkeersveiligheid op de Paardenmarkt verbeteren. Om dit te 
realiseren krijgt de straat binnenkort een andere inrichting tussen de Leien en de Vekestraat.  
We creëren een aangename woon- en winkelomgeving door de vrijgekomen ruimte in te richten 
met groen en een creatieve invulling van jonge ontwerpers. Er ontstaat ook extra ruimte voor 
terrassen. We nodigen u van harte uit om de plannen en fasering van nabij te komen bekijken.  
U bent doorlopend welkom op: 
 
 
 

dinsdag 21 maart 2017  
tussen 18.00 uur en 21.00 uur 

in de foyer van de Aula Rector Dhanis 
Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen 

 

Timing 
Op dinsdag 2 mei start de aannemer met het voorbereidende werk. In de daaropvolgende fase 
zal de huidige asfaltlaag vervangen worden door een nieuwe laag. Daarna worden ook de 
plantvakken uitgegraven. Afhankelijk van de (weers)omstandigheden is het einde van de werken 
gepland voor begin juni 2017.  

Hinder voor de buurt 
De werken brengen aanzienlijke hinder met zich mee. De doorgang voor voetgangers en fietsers 
blijft gedurende de werken gegarandeerd. Met uitzondering van 2 werkdagen zal de 
Paardenmarkt ook toegankelijk blijven voor autoverkeer. Gedurende de werken geldt 
éénrichtingsverkeer vanaf de Leien richting de Hessenbrug. De Rodestraat en de Kleine 
Kauwenberg zullen tijdelijk geen toegang meer hebben tot de Paardenmarkt. Om de 
Studentenbuurt te verlaten met de wagen, dient u gebruik te maken van de Venusstraat. 
 
Een deel van de garages zal tijdelijk niet bereikbaar zijn. Eigenaars of huurders van een garage 
op de Paardenmarkt hebben recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke 
vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > 
Vergunningen > Minderhindervergunning kan u een aanvraagformulier downloaden. Voor meer 
informatie kan u terecht bij GAPA op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar 
info@gapa.antwerpen.be. 
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Sorteerstraatjes 
Tijdens de werken zal het sorteerstraatje ter hoogte van Paardenmarkt 94 buiten gebruik worden 
gesteld. Het sorteerstraatje ter hoogte van de Venusstraat blijft bruikbaar. De wekelijkse 
huisvuilophaling blijft ook gewoon doorgaan. Plaats uw huisvuil op een bereikbare hoek. Meer 
informatie vindt u op: www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling. 

Knip van de Leien 
Vanaf 1 juni zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn op de Leien. Deze werken zijn 
maximaal afgestemd met de werken aan de Paardenmarkt. In het kader van de Noorderlijn 
worden vanaf 1 juni de Leien ‘geknipt’. Vanaf dan is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk 
van de Italiëlei naar de Frankrijklei en omgekeerd. Deze onderbreking is nodig voor de aanleg 
van het nieuwe Operaplein. Het verkeer blijft onderbroken tot januari 2019. Vanaf juni start ook 
de heraanleg van de Italiëlei. Ook dit heeft impact op de doorstroming. Momenteel worden de 
mogelijke verkeersscenario’s nog volop voorbereid. Op het infomoment van 21 maart kunnen we 
al wel een globale weergave van de verkeersstromen geven. In mei nodigt Noorderlijn u graag 
opnieuw uit voor meer gedetailleerde informatie.    -    www.noorderlijn.be  
 

Meer informatie 
 

U kan meer details over de herinrichting en het ontwerp bekomen via 
www.antwerpen.be > zoekbalk > herinrichting Paardenmarkt 

 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij het team Participatie van het district Antwerpen,  
via participatie.2000@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10. 
 
 
Met vriendelijke groeten                Namens het districtscollege 
           
 
 
 
Herald Claeys           Paul Cordy          Samuel Markowitz Tom Van den Borne 
districtssecretaris       districtsvoorzitter           districtsschepen    districtsschepen 
 
 
 
 
 
 
 
 

      BESLIS MEE 
 

WAT ZOU JIJ DOEN MET 1 MILJOEN ? 
      ________________________________________________________________________ 

 

      Doe mee aan de burgerbegroting 

      Van 13 tot 26 maart 
      www.burgerbegroting.be 

http://www.antwerpen.be/

