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Beste bewoner, 
 
Het districtsbestuur wil van Berchem een warm district maken waar het aangenaam wonen 
is. De straten in de buurt tussen de twee sporen bevinden zich in slechte staat.  
Het district investeert in de heraanleg van deze straten wat ook de verkeersveiligheid ten 
goede komt. De riolering wordt ook vernieuwd. 
 
Voor het gebied ‘tussen de sporen’ staan er heel wat werken gepland. De komende jaren 
worden volgende straten heraangelegd: 

- Arbeidersstraat 
- Florent Cootmansplein 
- Woningenstraat 
- Lambert Briesstraat 
- Groenenhoekstraat 
- Spoorwegstraat (het deel tussen de Arbeidersstraat en Groenenhoekstraat) 

 
 
Het district wil graag met u, de buurtbewoner, in gesprek gaan over de geplande ingrepen. 
Tijdens dit infomoment geven we u graag algemene informatie over het hele project. Op een 
later moment komen we nog naar u toe om de heraanleg van elke straat in detail te 
bespreken. 
 
We nodigen u van harte uit op het infomoment: 

 
 

Infomoment werken 
dinsdag 30 juni 2015 

doorlopend tussen 17 en 19 uur 
in het tentje op het Florent Cootmansplein 

 
 
 
Tijdens het infomoment zijn zowel de bevoegde districtsschepen als de ontwerper aanwezig. 
U krijgt uitgebreid de kans om vragen te stellen of om uw suggesties mee te geven. 

 

 
Uitnodiging  

Infomoment geplande werken 
 30 juni 2015 
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Kan u niet op het infomoment aanwezig zijn? Geen probleem. Nadien kan u alle info 
terugvinden op www.berchem.be onder ‘openbare werken’. 
 
 
Met vragen kan u ook terecht bij het stedelijk wijkoverleg van Berchem op onderstaande 
contactgegevens:  
 
Grotesteenweg 150 
2600 Berchem  
Tel: 03 338 40 18 
E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 
 
 
 
Met vriendelijke groeten  
             
 
 
 
 
 
Ann De Potter     Bruno De Saegher   
districtssecretaris     districtsschepen publiek domein 
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