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VERSLAG 

Titel verslag   Inloopmoment: Lakborslei – Voorstellen definitief ontwerp 

Datum en uur vergadering dinsdag 29 maart 2022, 19 – 20.30 uur 

Locatie vergadering  Huis van het Kind, Lakborslei 

 

1. Aanwezigen 

Erica Caluwaerts 
schepen 
openbaar domein 

Buurtbewoners uit de Lakborslei 

Inge Wagemans 
adviseur schepen 
openbaar domein 

Bavo De Swert Aquafin 

Tjerk Sekeris districtsburgemeester Katleen De Boe 
Projectleider & 
ontwerper 

Freddy Lorent 
districtsschepen 
publieke ruimte 

Lindsay Citter Wijkoverleg Deurne 

Frank Vercammen 
districtsschepen groen 
en participatie 

Dorien Loots Wijkoverleg Deurne 

Philip Van Acker 
districtsschepen lokale 
economie 

Michel Gerits 
Coördinator publieke 
ruimte  

 

  

 

2. Infomomenten 

De riolering en bestrating van de Lakborslei is aan vernieuwing toe. 

De straat wordt heraangelegd tot een groene boulevard met voldoende plaats voor elke 

weggebruiker. Ook het Rodekruisplein en het plein ter hoogte van het Huis van het Kind worden mee 

aangepakt. Dit zal de verkeersveiligheid verbeteren, de leefbaarheid verhogen en wateroverlast 

voorkomen. Tijdens het inloopmoment op 29 maart 2022 werd het definitieve ontwerp toegelicht aan de 

hand van infopanelen en plannen. 

 

Tijdens het eerste infomoment op 26 november 2019 gaven aanwezigen input op de projectdefinitie & 

concept aan de hand van een participatieworkshop. De ontwerper verwerkte deze suggesties en ideeën 

in het voorontwerp. Dit werd op 30 juli 2020 voorgesteld.  

 

Dit verslag is slechts een samenvatting van het inloopmoment dat doorging op 29 maart 2022. 

De infopanelen en het definitieve ontwerp kan je bekijken op www.antwerpenmorgen.be. Met vragen of 

voor meer informatie kan je terecht bij wijkoverleg Deurne. 

https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/lakborslei/doe-mee
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3. Timing 

Nu het definitief ontwerp is voorgesteld, start de opmaak van het aanbestedingsdossier. 

Nadien volgt de gunning waarbij een aannemer gekozen wordt. 

De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023. Deze timing is onder voorbehoud. 

 

 

Meer informatie of vragen: 

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

mailto:wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/lakborslei/over

