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Inleiding  
De werken starten 26 augustus met het kappen van de bomen. De aannemer begint met de 

oneven zijde.  Als deze afgewerkt is, volgt de even zijde.  De werken duren telkens 2 à 3 

maanden. De riolering is nog in goede staat en wordt niet vervangen. De huisaansluitingen 

worden wel vernieuwd. De nieuwe toplaag asfalt is voor beide kanten na de winter gepland. 

Het weekend van 26 augustus is de ganse straat afgesloten voor verkeer omwille van de 

veiligheid. Tijdens de werken is verkeer mogelijk op de middenbaan.  Garages zijn niet 

bereikbaar. De straat blijft wel bereikbaar voor voetgangers en fietsers . 

De nieuwe bomen worden begin 2018 aangeplant. 

Verslag 
 Krijgt verkeer dat uit de ventweg komt, voorrang in de nieuwe toestand? 

Het verkeer op de ventweg moet voorrang geven aan het verkeer op de hoofdrijbaan en aan 

fietsers op het fietspad. 

 Waarom geen extra verkeerslicht aan de Belgielei? Zo kan verkeer dat van het park 

komt richting Belgielei toch de ventweg richting park in. 

Het is niet toegelaten om vlak voor het verkeerslicht links af te slaan. De verkeerspolitie gaat 

dit nooit goedkeuren omwille van de veiligheid. 

 Waarom verdwijnen de doorsteken in de ventwegen? 

Dit is een eis van de verkeerspolitie. 

 Hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er? 

De hoeken krijgen uitstulpingen om voetgangers veiliger te laten oversteken. Vooral hierdoor 

verdwijnt 15% van de parkeerplaatsen. 

 Hoe zit het met minder hindermaatregelen in verband met parkeren? 

Als de garage onbereikbaar is, kan je een tijdelijke parkeerkaart aanvragen. 

 Kan de zone van de parkeerkaart niet uitgebreid worden? We zitten hier net aan de 

grens van een zone. 

Dit wordt nooit gedaan omdat het praktisch niet haalbaar is. 

 

Verslag  
 

Heraanleg Charlottelei  
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 Wat als er leveringen moeten gebeuren? Bv mazout? 

Dit kan met de aannemer worden afgesproken. Je kunt hiervoor contact opnemen met het 

team participatie van het district Antwerpen. 

 Wat is de naam van de Lindebomen? 

Tilia Cordata Bohlje. Het is een kleinbladige winterlinde. 

 Kunnen volwassen bomen worden aangeplant? 

Er komen bomen van 30 à 35 cm doorsnede. Volwassen bomen zijn zeer duur. Komt daarbij 

dat een volwassen boom verplanten niet altijd lukt. Het is dus beter een jongere boom te 

planten die dan in een goede omgeving kan uitgroeien. 

 Aan huisnummer 59 staan fietsbeugels ingetekend maar daar komt een vergunde 

garage. De fietsbeugels moeten verplaatst worden. 

Het plan wordt aangepast. 

 Waarom mag het verkeer vanuit de Plantin Moretuslei niet afslaan naar de 

Charlottelei? Dit zou de verkeerscirculatie verbeteren? 

Het verkeer dat rechtdoor moet naar de Van Eycklei heeft twee rijstroken nodig wat betreft 

intensiteit. Hierdoor is er geen linkse afslagstrook mogelijk. 

 Het Buurt Comité Charlottalei diende op 28/07/2017 een petitie in tegen het rooien van 

de bestaande bomen. Ook tijdens deze startvergadering werd er over de bomen 

gediscussieerd. De antwoorden kan u vinden in het document Antwoord petitie 

buurtcomité.  

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.2018@stad.antwerpen.be .  
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