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VERSLAG

Titel verslag Infomoment: start werken

Datum en uur vergadering donderdag 23 september 2021, 19 – 20.30 uur

Locatie vergadering straattuin, Jan Olieslagersstraat

1. Aanwezigen

Freddy Lorent
districtsschepen
openbaar domein Liselotte De Waele Aquafin

Frank Vercammen
districtsschepen groen
en participatie Aki Jungbluth Aquafin

Bart Tuerlinckx projectleider stad
Antwerpen

Dorien Loots Wijkoverleg Deurne

Michiel Delagrange groendeskundige
district Deurne

Verschillende
buurtbewoners

uit de Jan
Olieslagersstraat

Wies Mathieu Aannemer Hens

2. Welkom

2.1 Inleiding

Na een intensief participatietraject organiseerde district Deurne op donderdag 23 september 2021 een

infomoment ‘start werken’ aan de straattuin in de Jan Olieslagersstraat. Tijdens dit infomoment werden

de timing van de werken, het waterverhaal, de klimaatpremie en het beplantingsplan toegelicht.

Tijdens een vorig infomoment op maandag 29 juni 2020 toonde de ontwerper het goedgekeurde

voorontwerp en informeerden hij buurtbewoners over de specifieke invulling van de tuinstraat.

Buurtbewoners konden inspraak geven over de invulling van de groenvakken (plantvak op B- of A-

niveau), de boomkeuze en het ontwerp van de straattuin (grasveld achteraan). Deze input verwerkte de

ontwerper in het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp werd vanaf midden november 2020, voor

enkele weken, uitgehangen aan de straattuin.

Dit verslag is slechts een samenvatting van het infomoment dat doorging op 23 september 2021.

De infopanelen kan je bekijken op www.deurne.be onder de rubriek ‘Openbare werken en mobiliteit’.

Met vragen of voor meer informatie kan je terecht bij wijkoverleg Deurne.

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/openbare-werken-en-mobiliteit/jan-olieslagersstraat-wordt-een-tuinstraat
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Legende in het verslag:

 Vraag aan bewoners

 Vraag/opmerking van bewoners

3. Toelichting

3.1 Timing

De aannemer start in oktober 2021 met de werken. Het einde van de werken is voorzien voor het

bouwverlof (juli 2022). Deze timing is onder voorbehoud en kan wijzigen door onvoorziene

gebeurtenissen en weersomstandigheden.

 Eerst wordt de asfaltverharding verwijderd. Voetpaden en parkeerstroken blijven zo lang

mogelijk liggen.

 De riolering wordt in heel de straat vervangen door een gescheiden stelsel. De aannemer start

op het kruispunt met de Boekenberglei om de aansluiting met de riolering te maken. Hij maakt

een sluif in de straat, tot aan de straattuin. Vervolgens legt hij een nieuwe riolering aan vanaf de

straattuin richting de Boekenberglei.

 Daarna volgt de eigenlijke aanleg van de straat.

 De aanplanting van nieuwe bomen en beplanting is voorzien in het voorjaar van 2022.

Bereikbaarheid

 Alle woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand).

 In de werkzone geldt een parkeerverbod.

 Garages buiten de werkzone zijn vóór en ná de werkuren beperkt toegankelijk (tussen 16 uur en

6.30 uur).

3.2 Waterverhaal

Meer informatie over de DWA en RWA riolering, de opslag van het regenwater, … vind je op

www.deurne.be – rubriek ‘Openbare werken en mobiliteit’.

 Heb je een gescheiden stelsel? Geef dit dan door aan Aquafin via contact@aquafin.be.

3.3 Klimaatpremie

Wil je jouw dak vergroenen, je perceel ontharden of regenwater opvangen en hergebruiken? Stad

Antwerpen helpt je om met water en groen in je omgeving aan de slag te gaan. Vraag nog tot 1 oktober

2021 een klimaatpremie aan via contact@aquafin.be. Nadien gebeuren aanvragen via het e-loket van

stad Antwerpen.

3.4 Beplantingsplan

Bekijk het gedetailleerde beplantingsplan op www.deurne.be – rubriek ‘Openbare werken en mobiliteit’.

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/openbare-werken-en-mobiliteit/jan-olieslagersstraat-wordt-een-tuinstraat
mailto:contact@auqafin.be
mailto:contact@aquafin.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/openbare-werken-en-mobiliteit/jan-olieslagersstraat-wordt-een-tuinstraat
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4. Vragen/opmerkingen buurtbewoners

 In de straattuin is er een insectenhotel voorzien tegen de scheidingsmuur met huisnummer 33.

Kan dit verplaatst worden naar de overkant, tegen de loods? – Vraag doorgegeven aan

ontwerper.

 Doorgang nodig voor caravan. – Bewoners moeten dit melden op de werf.

 Is er inspraak voorzien in de beplanting? – Bij een plantvak op A-niveau is een ruimer aanbod,

maar er is geen vrije invulling mogelijk.

 Bezorgdheid: water in de kelder na heraanleg. – Aquafin volgt de stand van het grondwater tot

een jaar na de heraanleg op. De resultaten zijn ter inzage.

 Wat als er schade is aan de gevel, keldermuren, … door de werken? –Meld dit aan de werfleider

ter plaatse en via verzekeringen@aquafin.be. Breng zeker ook je eigen verzekering op de

hoogte.

 Overlast taxibedrijf. – De politie kan hier jammer genoeg niet tegen optreden. Indien zij betalen

om te parkeren of na 19 uur parkeren, staan zij reglementair op het openbaar domein.

Taxivoertuigen kunnen momenteel geen bewonersvergunning krijgen. Dit kan mogelijks

veranderen. Dit zal onder dezelfde voorwaarden zijn als andere bewonersvergunningen: enkel

voor een wagen die ook privé gebruikt wordt en maximaal 2 voertuigen per vergunning (van

welke soort dan ook) per huishouden.

 Onduidelijk waar de bewonerszone voor de Jan Olieslagersstraat precies loopt. – Wijkoverleg

stuurt informatie over de bewonerszone Luchthaven – Groenenhoek Noord per mail.

 Kan de vuilniswagen na heraanleg van de straat nog in de straat rijden? – Wijkoverleg vraagt dit

na bij collega’s SB – Huisvuilophaling.

 De regenpijpen langs de zijkanten van de hangar (luchthaven) worden vervangen. De dakgoten

zijn ook versleten. – De projectleider neemt dit op met de luchthaven.

 Voor de draad van de luchthaven komt een haag. Kan de poort bekleed worden om zo het zicht

naar de luchthaven te onttrekken? – De projectleider neemt dit op met de luchthaven.

 Bij aanpassingen aan hangar moeten de egels en andere kleine diertjes verplaatst worden. Heeft

iemand hier ervaring mee? – Aquafin en groendienst stad Antwerpen bekijken of er intern

iemand ervaring mee heeft.

Meer informatie of vragen:

Wijkoverleg Deurne
Dorien Loots
Maurice Dequeeckerplein 1
2100 Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
www.deurne.be – rubriek “Openbare werken en mobiliteit”

mailto:verzekeringen@aquafin.be
mailto:wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
http://www.deurne.be/

