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        Deze uitnodiging werd redactioneel afgesloten op 13/01/2020 

 
 

Uitnodiging 
Infomoment start heraanleg 

Kronenburgstraat & Kasteelpleinstraat 
23 januari 

 
Beste bewoner 
Beste handelaar 
 
 
Vanaf 17 februari 2020 zal aannemer Willemen Infra starten met de heraanleg van de  
Kronenburgstraat en de Kasteelpleinstraat. De straten krijgen een nieuwe riolering en worden 
van gevel tot gevel vernieuwd.  
De werken worden opgedeeld in 4 fases. Als de werken zoals gepland verlopen,  
verwachten we in mei 2021 de werken afgerond te kunnen hebben. De einddatum van de 
heraanleg is onder voorbehoud van onvoorziene factoren en natuurlijk ook van de 
weersomstandigheden.  
 
Bouwheer Aquafin en het district Antwerpen nodigen u graag uit op een infomoment om de start 
en verloop van de heraanleg verder toe te lichten. Tijdens dit moment kan u de planning inkijken 
en vragen stellen. 
 

donderdag 23 januari 2020 

doorlopend tussen 18.30 uur en 20.00 uur 

Thomas More, campus National,  

Kronenburgstraat 58-68, 2000 Antwerpen 

Geveltuin 
De heraanleg van uw straat is hét moment om een geveltuin aan te leggen. Het district 
Antwerpen biedt u bij een heraanleg gratis het plantvak, teelaarde en plantjes aan.  
Interesse? Schrijf u in via www.antwerpen.be/kasteelplein. 

Huisvuilophaling 
De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats uw huisvuil op een bereikbare 
hoek. Meer informatie vindt u op:  www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling.  
 

Hinder voor de buurt 
Tijdens de heraanleg worden de straten in fases afgesloten voor verkeer en zijn de garages niet 
bereikbaar. Eigenaars of huurders van een garage, die niet beschikken over een bewonerskaart, 
hebben recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij 
mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > documenten > 
minderhindervergunning kan u een formulier invullen. Voor meer informatie kan u terecht bij 
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Mobiliteit en Parkeren Antwerpen op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar 
mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. 
 
De werken zullen starten met een onderboring van het kruispunt met de Nationalestraat en het 
opbreken van de bestaande bestrating tussen de Nationalestraat en de Lambermontstraat. 
 
De voorlopige fasering is als volgt (timing onder voorbehoud!): 

 

Minder hinder handelaars 
Er zijn verschillende instanties die handelaars ondersteunen tijdens wegenwerken. 
Alle informatie hierover vindt u terug op: www.ondernemeninantwerpen.be.  
Heeft u hierover nog verdere vragen, neem dan contact op met het Bedrijvenloket op het 
nummer 03 338 66 88 of via mail: bedrijvenloket@antwerpen.be 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie kan u terecht bij het team Participatie,  
via participatie.2000@antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10. 

U kan het verloop van de werken volgen via www.antwerpen.be/kasteelplein. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten    Namens het districtscollege 
      
 
 
 
 
Herald Claeys      Paul Cordy     
districtssecretaris     districtsburgemeester   

http://www.ondernemeninantwerpen.be/

