
   

Beste bewoner, 

 

Het district Berchem wil met steun van de stad Antwerpen graag inzetten op woonstraten. Met 

het project Antwerpen Breekt Uit wil de stad de visies uit het groenplan, waterplan en klimaatplan 

in concrete acties omzetten.  

 

Onder woonstraten verstaan we niet om het even welke straat, het gaat om een specifiek project 

waarbij we door het engagement van de bewoners tot een kwalitatievere, groenere en 

klimaatvriendelijkere straat willen komen. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld initiatief nemen om 

hun verharde voortuin terug te vergroenen of het regenwater af te koppelen van het 

rioleringsstelsel. Het lijken misschien kleine ingrepen maar hoe meer bewoners hun steentje 

bijdragen, hoe beter voor de hele straat.  

 

In Berchem heeft het districtsbestuur twee projecten genomineerd om als woonstraat in 

aanmerking te komen: de Prins Leopoldlaan en de Jozef Wautersstraat. Beide straten worden deze 

bestuursperiode door het district heraangelegd. Bovenop die heraanleg is er nog de extra 

mogelijkheid om met de steun van het stadsproject Antwerpen Breekt Uit één van beide straten 

tot een woonstraat te maken. We willen graag van u weten of u bereid bent om mee bij te dragen 

aan het project van de woonstraat. Natuurlijk, u zal er niet alleen voor staan en de nodige 

ondersteuning krijgen. Hebt u interesse? Of absoluut niet? Laat het ons even weten via 

onderstaande bevraging.  

 

Vul de bevraging in op: www.berchem.be/bevragingwoonstraat 
 

Aan de hand van de reacties willen we een zicht krijgen welke straat het meest enthousiast is om 

samen met het district en de stad duurzaam te vergroenen. De inspraak en communicatie over de 

heraanleg van beide straten zal in de loop van volgend jaar gestart worden. 

 

Communicatie en participatie Berchem 

Grotesteenweg 150  
2600 Berchem  
Tel: 03 338 40 18 
wijkoverleg.berchem@antwerpen.be 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
             
 
       Ann De Potter     Bruno De Saegher    
       districtssecretaris    districtsschepen publiek domein  
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