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1. Aanwezigen 

Panelleden Aantal Bewoners 

Ludo Van Reusel,  districtsschepen Ekeren 11 

David Michiels,      wijkcoördinator Ekeren  

Jan Peeters,          werfleider aannemer   

Isabelle Declerck,  projectleider stad Antwerpen  

 (+ schepen mobiliteit Marc Elseviers en raadslid  
Karl Simons) 

2. Voorstellingsronde 

Alle aanwezigen worden voorgesteld en het verloop van de avond wordt geschetst. 

3. Inleiding door Ludo Van Reusel, schepen openbaar domein Ekeren 

Ludo Van Reusel legt uit waarom we dit kruispunt aanleggen: om nieuwe parkeerplaatsen bij te 
creëren en een veiliger, overzichtelijker kruispunt te bekomen. 

4. Presentatie 

Zie presentatie op website www.ekeren.be > openbare werken >  Geestenspoor-Driehoekstraat… 
 

5. Vragenronde 

 
Vraag 
Zal je als bewoner of leverancier nog tot aan de werf kunnen rijden? 
Antwoord 
Ja, want dan bent u plaatselijk verkeer. 
 
Vraag 
Zal het kruispunt tijdens de volledige periode van de werken afgesloten  blijven? 
Antwoord 
Mogelijk kunnen we op het einde van de werken het kruispunt iets vroeger openstellen terwijl we in 
het Geestenspoor beginnen werken, maar dat moet de tijd uitwijzen. 
 
Vraag 
Zal ik in en uit mijn garage kunnen na de werken? Ik hoorde ook je aan de stad kunt vragen om lijnen 
te komen schilderen. 
Antwoord 

 Ja, er komen schuine boordstenen waar nodig. 

 De stad werkt aan een nota om inritten beter af te bakenen als er echt bewezen overlast is. 
Deze nota is nog niet klaar. 
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Vraag 
Waarom moet je een zone 30 met dergelijke maatregelen duidelijk maken? De wet is toch de wet? 
Antwoord 
Soms moeten we het fysiek duidelijk maken, met een opbouw die echt vertraagt zoals deze. 
Bovendien ligt het kruispant aan de ingang van een school en een bibliotheek. 
 
Vraag 
Blijft de parking blauwe zone? Want wij mogen er als bewoner enkel met onze schijf parkeren. 
Antwoord 
Ja, deze parking blijft blauwe zone.  
Als u een garage of oprit heeft die in de werfzone valt krijgt u een brief in de bus hoe een tijdelijke 
minder hinder parkeerkaart te bekomen. 
 
Vraag 
Hoe wordt vermeden dat in de toekomst auto’s blijven indraaien in de Driehoekstraat vanuit het 
Geestenspoor? Ze rijden er zelfs in als er dranghekken staan. 
Antwoord 
De hoek wordt scherper, de doorgang smaller en het is simpelweg verboden rijrichting. Als de markt 
op een dag verhuist, verdwijnt ook het bord “uitgezonderd op woensdag”. Dan is de situatie helemaal 
duidelijk. 
 
Vraag 
De afdraai vanuit de Kannekenslaan is heel moeilijk met al die geparkeerde auto’s. 
Antwoord 
Als mensen zich verkeerd parkeren is het inderdaad  niet makkelijk.  Maar je mag er helemaal niet 
parkeren.  
 
Vraag 
Wordt onze straat ook blauwe zone? 
Antwoord 
Nee, dat staat niet gepland. Het is bovendien niet eenvoudig om deze zone te veranderen, daar gaat 
veel studiewerk mee gepaard. 
 
Vraag 
Wanneer verhuist het standbeeld van de Bierpruver? Jullie gaan die toch niet kwijtspelen? 
Antwoord 
Het beeldje verhuist pas als het Kristus-Koningplein klaar is. Het zal dus niet zoek raken. 
 
 

6. Slotwoord 

Bedankt voor uw komst, we houden u verder op de hoogte. 
 

___________________ 


