
  
 1 / 2 

District Antwerpen  
Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen  

district.antwerpen@stad.antwerpen.be  

                         Dit verslag werd redactioneel afgesloten op …/11/2017. 

 

 
 
 

Algemeen 
- Aan de Charles de Costerlaan 15-21 is er een grasveld bovenop een parkeergarage. Er 

spelen daar veel kinderen. Een voorstel is om in dat grasveld een voetbalveld te maaien 

zodat kinderen er kunnen voetballen. 

- Speelaanleidingen zoals liggende boomstammen worden door kinderen niet veel 

gebruikt. 

- Sommige buurtbewoners willen meer op de hoogte gehouden worden van wat er in de 

buurt gepland wordt.  

 

Jan van Heelulaan 
- Graag voldoende zitbanken plaatsen.  

Nvda: Volgens de voorliggende plannen komen in het eerste perceel twee banken, in het 

tweede geen, in het derde één, in het vierde één (in de presentatie van de projectdefinitie 

staat deze wél op het plan maar niet in de tekst) en in het vijfde één. 

 

Emile Verhaerenlaan 
- Aan de Louis Paul Boonstraat zijn toestellen voor calisthenics (street workout) gepland. 

Ouderen willen dat er eveneens fitnessbikes geplaatst worden zodat zij daar ook fietsend 

kunnen trainen. 

 

Willem van Haechtlaan 
- Iemand vond het niet nodig om dit speelterrein aan te leggen omdat er volgens deze 

persoon elders al genoeg speelterreinen zijn. 

- Enkele bewoners vrezen dat een speelterrein op deze plaats hanggedrag van jongeren in 

de hand zal werken. 

- Het verhard pleintje is nu ingetekend aan de zijde van de Tijl Uilenspiegellaan. Kan dat 

niet aangelegd worden aan de zuidkant van het terrein (aan het fiets- en voetpad tussen 

de Tijl Uilenspiegellaan en de Willem van Haechtlaan)? Dat is de enige onbebouwde 
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zijde van het grasveld waardoor spelende kinderen daar voor minder overlast zouden 

zorgen. Ook komen de meeste passanten langs dit pad.  

- Misschien kan heel het ontwerp een kwart in tegenwijzerzin gedraaid worden? 

- Daar waar nu het pleintje is voorzien, werden niet zo lang geleden jonge bomen geplant. 

Ze verwijderen of verplaatsen zou een verspilling zijn, vindt iemand. 

- Dat er een hondenloopzone komt aan de noordoostzijde vindt men een goed idee. 

- Iemand vraagt zo weinig mogelijk beton of verharding en zo veel mogelijk groen.  

- Graag voldoende vuilbakken voorzien. Kinderen lopen niet ver met vuilnis. 

- Kan er een openbaar toilet worden ingericht?  

 

Julius Vuylstekelaan 

 
- Een erg vaak gehoorde opmerking is dat jonge kinderen die in de drie flatgebouwen rond 

het speelterrein aan de Julius Vuylstekelaan (1) wonen, meer bepaald in de August 

Vermeylenlaan en in de Julius Vuylstekelaan, van hun ouders niet naar het verder 

gelegen speelterrein van de Willem van Haechtlaan (2) zullen mogen gaan. Nu kunnen 

zij als het ware voor de deur in het zicht van hun ouders spelen. Dat is ook wat de 

meeste ouders van jonge kinderen wensen. Om die reden pleiten opvallend veel 

buurtbewoners voor het behoud van het speelterrein aan de Julius Vuylstekelaan. Er 

wonen immers veel meer kinderen in de flatgebouwen rond dit terrein dan in de huizen 

rond het grasveld van de Willem van Haechtlaan, zeggen zij. 

 

Tijl Uilenspiegellaan (binnentuin) 
- Men vraagt om de drie petanquebanen zeker te behouden. Er wordt door de 

buurtbewoners minstens 4 maanden per jaar intensief op gespeeld. Destijds vroegen de 

gebruikers om de oorspronkelijk aangelegde banen te verbreden. Aan deze vraag werd 

toen positief gevolg gegeven.  

Nvda: Volgens het voorontwerp zullen deze petanquebanen verwijderd worden. 
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