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1. Aanwezigen 
 

 

2. Inleiding 
 
De moderator, Robby Hermans, verwelkomt het panel en opent de vergadering.  
Districtsvoorzitter Chris Anseeuw en Joris Giebens, districtsschepen voor verkeer, leiden de vergadering 
in. Ze wijzen er op dat dit geen definitief plan is, maar dat er nog ruimte is voor opmerkingen. Het 
wijkcirculatieplan vertrekt vanuit het STOP-principe. Hierbij spelen 4 actoren een belangrijke rol: stappers, 
trappers, openbaar vervoer en privé-vervoer. Het district tracht haar openbaar domein zo in te richten dat er 
eerst gekeken wordt naar het comfort van de zwakste weggebruikers: de voetgangers en fietsers. Daarna 
wordt aandacht besteed aan de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Op de laatste plaats komt het 
privé-vervoer. Niet dat de auto geweerd wordt, maar er wordt eerst gekeken naar de veiligheid van de 
zwakkere weggebruikers. Het is belangrijk dat het wijkcirculatieplan als een geheel wordt bekeken. 
Misschien lijkt het op het eerste zicht zo dat een straat minder bereikbaar wordt, terwijl dit in het globale 
plaatje niet het geval is. 

3. Voorstelling van het wijkcirculatieplan 
 

1. Algemene visie 
  
Het wijkcirculatieplan werd ontworpen door het studiebureau 'Omgeving'. Koen Vandesompele van het 
studiebureau legt uit dat het plan gemaakt werd op basis van een knelpuntenanalyse. Die analyse kwam er 
naar aanleiding van een bevraging van de inwoners uit de wijken Brederode-Markgrave en Harmonie in 
2005. 
 
In dit analyserapport werden de voornaamste knelpunten binnen de 3 wijken beschreven. Zo worden er een 
aantal gevaarlijke kruispunten vermeld (bv. de Zwarte Neus aan de Belegstraat). De Lange Lozanastraat is 
dan weer een sluipweg naar het centrum. De Markgravelei is een belangrijke as voor het autoverkeer. De 2 
voorgaande straten vormen echter ook belangrijke fietsroutes, wat een eerder onveilige situatie oplevert.  

Verslag 
 
Titel verslag: Hoorzitting wijkcirculatieplan Brederode-Markgrave-Harmonie 
Datum en uur 
vergadering: 23 juni om 19u30 

Plaats vergadering: Dienstencentrum Hof Ter Beke, Balansstraat 23A, 2018 Antwerpen 

Naam Sigel Naam Sigel 
Aanwezig 

Mevr. Chris Anseeuw districtsvoorzitter Veronique Termolle  studiebureau 
omgeving 

Joris Giebens districtsschepen Imme Vandesompele mobiliteit 

Koen Vandesompele studiebureau 
omgeving Robby Hermans stedelijk 

wijkoverleg 
Inge Sleegers (verslag) wijkcoördinator    



 

   2 / 8 Stadskantoor Paleis, Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen 
wijkoverleg.2018@stad.antwerpen.be 

In de wijk Brederode werd dan weer het toekomstige verkeer van Den Bell gezien als problematisch. 
Daarnaast werd de Brederodestraat gezien als onveilige straat door de combinatie van fietsers, veel 
autoverkeer en voorbij rijdende trams.  
 
Op basis van dit rapport heeft het studiebureau onderzocht welk verkeer zich op welke plaatsen bevond. Zo 
is onder andere naar boven gekomen dat de Lange Lozanastraat inderdaad veel doorgaand verkeer te 
slikken krijgt, terwijl het verkeer in de Brederodestraat eerder van lokale aard is. 
Het wijkcirculatieplan gaat niet over de concrete herinrichting van de straten. Het heeft ook geen 
betrekking op eventuele parkeerproblemen. Het plan bekijkt wat de gewenste ontsluitingsstructuren zijn 
binnen de wijk. De algemene visie die erachter zit is de volgende: zoveel mogelijk doorgaand verkeer 
weren uit de wijken. Op die manier wordt ook een aangenamer leefmilieu gecreëerd voor de bewoners.  
 
Zoals gezegd leunt het wijkcirculatieplan aan bij het STOP-principe. Hieronder lijsten we even op wat dit 
concreet betekent.  

• Voor voetgangers zijn er vaak problemen naar oversteekbaarheid toe. Daarnaast ondervinden zij 
soms dat de voetpaden te smal zijn.  

• Voor fietsers creëert het drukke autoverkeer dan weer een onveiligheidsgevoel. Zij hebben soms 
gebrek aan ruimte op enkele belangrijke verkeersassen. De as Paleisstraat-Justitiestraat-Van 
Breestraat is hier een voorbeeld van. Het zou ook mogelijk moeten worden voor fietsers om in 
zoveel mogelijk straten in dubbele richting te kunnen rijden.  

• Naast deze 2 actoren is het openbaar vervoer zeer prominent aanwezig in de wijken. Hieraan wordt 
weinig gewijzigd.  

• Tenslotte komen we bij het autoverkeer. Momenteel is doorgaand verkeer nog te sterk aanwezig 
binnen de wijken. Er moet gezorgd worden dat dit verkeer meer gebruik maakt van de grote 
hoofdassen. 

 
2. Voorgestelde ingrepen 

 
Om de circulatie binnen de wijken te verbeteren en tot een aangenamere woonomgeving te komen worden 
enkele maatregelen voorgesteld. We lijsten ze hieronder even voor u op.  

• Op de as Paleisstraat-Justitiestraat-Van Breestraat zou een fietspad aangelegd worden 
om de veiligheid van fietsers te verhogen en de snelheid van wagens te verminderen.  

• De as Anselmostraat-Justitiestraat kent een hoog percentage doorgaand verkeer. Deze as 
wordt gebruikt als sluipweg tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Leien. Hier zou een 
knip geïnstalleerd worden om de hoeveelheid sluipverkeer te verminderen. Dit houdt in dat 
ter hoogte van de Teichmannplaats de auto's niet meer rechtdoor kunnen rijden naar de 
Anselmostraat, en andersom. Bussen zullen dit wel mogen. Het doorgaand verkeer zou dan 
via de Mechelsesteenweg moeten rijden. Deze straat heeft immers een hogere 
categorisering dan de Lange Lozanastraat. 

• Door het knippen van de Lange Lozanastraat vermoeden we een verkeerstoename op de 
Markgravelei. Dit is ook gebleken gedurende de werken aan de verkeersveilige 
schoolomgeving in de Lange Lozanastraat in april. Vandaar dat hier ook een knip 
voorgesteld wordt. Deze situeert zich tussen de Robert Molsstraat en de Van Trierstraat. 

• In de straten rondom Den Bell wordt de richting omgedraaid om toekomstig verkeer voor 
het gebouw te ontmoedigen. Zo wordt een soort rond punt gecreëerd. Een aantal 
omliggende straten veranderen ook van rijrichting om andere sluiproutes zuidwaarts uit te 
schakelen.  

• In de omgeving Balansstraat - Lange Elzenstraat worden de zijstraten enkelrichting 
gemaakt. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor bewonersparkeren. Het 
dubbelrichtingsverkeer geldt wel nog voor fietsers.  
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4. Vragen en opmerkingen van de bewoners vanuit de werkgroepen 
 

1. Werkgroep Brederode 
 
Voorgestelde ingrepen 

 
• De rijrichting aan Den Bell omdraaien is een logische redenering. Het zou goed zijn als het 

kleine stukje van de Sint Laureisstraat dat nu enkelrichtingsverkeer wordt gemaakt toch 
tweerichtingsverkeer wordt. 

• De Lange Lozanastraat wordt geknipt. Is er geen gevaar dat de auto's ter hoogte van de knip 
hun weg zullen zoeken via de Ballaarstraat-Pyckestraat?  

• Als men via Den Bell naar de leien moet zal dit wel lange wachtrijen opleveren.  
• De rijrichting wijzigen in de Beuckerstraat is een goede beslissing.  
• De Catharina Beersmansstraat is de enige straat die dubbelrichtingsverkeer blijft. De andere 

vier straten die hiermee gelijklopen worden allemaal enkelrichtingsverkeer. De druk van het 
verkeer moet verdeeld worden over de verschillende straten die evenwijdig zijn. Het zou beter 
zijn als de omliggende straten ook dubbelrichtingsverkeer zouden blijven. Op die manier wordt 
de verkeersdruk beter verdeeld.  

• Het zou beter zijn mocht de Clementinastraat enkelrichting gemaakt worden.  
• De knippen die worden voorgesteld zijn zeer goed. Er zou nog een derde moeten komen, 

namelijk ter hoogte van de Troonplaats. Op deze manier wordt het verkeer in de 
Montignystraat afgeremd en krijgt de Troonplaats meer een pleinfunctie. 

 
Sluipverkeer 
 

• De Hof Ter Bekestraat en de Oudekerkstraat worden als sluipweg gebruikt, vooral in de spits. 
Door de politie werd een onderzoek gedaan naar bestemmingsverkeer op vraag van het Sint- 
Laureiscomité, en dit onderzoek bevestigt het sluipverkeer in de Hof Ter Bekestraat en de 
Oudekerkstraat.  

• De Balansstraat zal veel sluipverkeer krijgen met de invulling van Den Bell. Het pleintje wordt 
daardoor ook gevaarlijk. Er moet voor gezorgd worden dat het verkeer van Den Bell effectief 
de Leien neemt. 

• De Haantjeslei zal hetzelfde lot ondergaan als de Balansstraat, voor het verkeer dat 
stadsuitwaarts gaat, zeker met de knip die we krijgen in de Lange Lozanastraat en de 
Markgravelei.  

• Lekken in het plan zijn de Ballaarstraat en de Balansstraat. De Ballaarstraat zal sluipverkeer 
ondervinden door de knip in de Lange Lozanastraat. Daarnaast krijgt die ook nog eens alle 
verkeer van de Boudewijnsstraat te verwerken. De Balansstraat zal in de toekomst te kampen 
krijgen met verkeer voor Den Bell. 

• In de Coebergerstraat komt een roepzaal voor deurwaarders. Zij hebben schriftelijk verwittigd 
dat zij recht hebben op een grote laad- en loszone. Daarnaast zullen er veel bezoekers komen, 
wat weer meer verkeer meebrengt. In het kader hiervan zou best de rijrichting van de Lange 
Elzenstraat aangepast worden.  

 
Knelpunten 
 

• In de Jonghelinckstraat hebben we het probleem van vrachtwagenverkeer voor de Colruyt. De 
vraag is: mogen vrachtwagens toegelaten worden in de stad? 

• Knelpunt voor fietsers: de Jan Van Rijswijcklaan juist tegenover de Singel. Daar is veel 
autoverkeer en het fietspad is te smal. 

• In de Anselmostraat is de oversteek met de Leien gevaarlijk voor fietsers. Dit geldt eigenlijk 
voor alle kruispunten met de Leien. De fietsers worden eerst weggeduwd van het verkeer en 
dan weer in trechterbeweging het verkeer in gestuurd. 
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• Het Hof Van Leysen moet men beter ontsluiten, nu is het enkel via de Markgravelei te 
bereiken. Misschien met de Piva bekijken of het via daar ter bereiken is. 

• Ter hoogte van het pleintje aan de Solvynsstraat en Miraeusstraat rijden schoolbussen vaak in 
de verkeerde rijrichting, omdat ze er niet rond kunnen. Ook aan andere scholen geeft dit soms 
een probleem: een stuk door de autobussen maar ook door de auto's van de ouders die het 
verkeer ophouden. 

• Het verkeer in de Montignystraat dient vertraagd en verminderd te worden. Dit probleem is 
niet opgenomen in het wijkcirculatieplan. Vooral de snelheid van het autoverkeer dient 
aangepakt te worden. Men zou bijvoorbeeld een verkeerslicht kunnen plaatsen dat zich aanpast 
aan de snelheid van de wagens. (als men te snel gaat rijden, dan springt het licht op rood) Dit 
zal de snelheid doen verminderen. De hoeveelheid verkeer in de Montignystraat aanpakken is 
een moeilijker probleem. Dit is een straat waar veel en zwaar verkeer (vrachtwagens) door 
rijdt.  
Het zou een fijne straat kunnen zijn, als men op de Troonplaats iets voor kinderen zou 
inrichten.  
Er zou dan éénrichtingsverkeer ingevoerd moeten worden. 

• In de Brederodestraat moeten ook verkeersremmers komen. Misschien tussen de 
verkeerslichten in bekijken wat er kan worden gedaan. Overdag is er niet zozeer een probleem 
omdat er dan veel openbaar vervoer rijdt, maar 's avonds wordt er vaak te snel gereden. Ook de 
trams rijden soms te snel. Dit is voor de fietsers ook zeer gevaarlijk.  

• Het voetpad in de Hof Ter Bekestraat is niet breed genoeg. Het eerste stuk is ook breder dan 
het gedeelte tegen de Jonghelinckstraat aan. 

• Slechte oversteekplaats voor de voetgangers ter hoogte van de Sint Laureisstraat - Hof Ter 
Bekestraat. Ook voor autoverkeer is dit niet goed aangezien het een te brede hoek is. 

• In de Belegstraat aan het schooltje is er een uitstulping, waarschijnlijk gemaakt voor de ouders 
om de kinderen af te zetten en op te halen. Dit geeft 's morgens en 's avonds veel problemen 
voor de andere weggebruikers. 

• Gevaarlijk knelpunt: kruispunt Paleisstraat- Belegstraat (Hoek snack Rapido). De heraanleg is 
niet goed. Autobussen hebben niet voldoende plaats om kinderen op te pikken. 

• Op de Fransenplaats rijden fietsers het speelpleintje gewoon over omdat er niet duidelijk is 
aangeduid waar fietsers mogen rijden. Dit geldt ook voor brommers en motors. 

• De Troonplaats is een zeer belangrijk plein. Dit moet zeker met de nodige zorg behandeld 
worden. 

• Fietsers moeten niet als een probleem worden gezien, maar er moeten gewoon meer 
faciliteiten voorzien worden. 

• De fietsers mogen bijna alle straten in twee richtingen inrijden. Dit is gevaarlijk voor de auto's, 
want zij verwachten zich hier niet aan. 

• Vanaf de Broederminstraat tot de Desguinlei is er geen enkele straat die uitgeeft op de 
Brederodestraat. Het zou praktisch zijn om toch via één straat tot daar te geraken, 
bijvoorbeeld via de Snijdersstraat of de Brusselstraat.  

 
Vragen 
 

• Kunnen de Braeckeleerstraat en de twee evenwijdige straten enkelrichtingsverkeer worden? 
Alle straten tussen de Lange Elzenstraat en de Balansstraat worden enkelrichting.  

• De knip in de Markgravelei ter hoogte van de Robert Molsstraat, hoe gaat dit? 
Er moet nog verder bekeken worden hoe deze knip ruimtelijk moet gerealiseerd worden.  
Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

• Kan men het verkeer vanuit de Boudewijnstraat verbieden om de Paleisstraat in te rijden? Op 
deze manier moeten zij wel richting Leien rijden en kunnen zij niet de wijk inrijden. 
Bijvoorbeeld met een bord 'verboden links af te draaien'? 
Het is inderdaad een mogelijkheid om dit aan te geven met een verkeersbord. Een bord alleen is 
echter niet voldoende om dit af te dwingen. Er zullen structurele maatregelen moeten genomen 
worden om afslaan onmogelijk te maken. 
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• Wordt de Boudewijnsstraat volledig enkelrichtingsverkeer?  
Ja, die wordt volledig enkelrichting naar de Ballaarstraat toe. 

• Ter hoogte van de Troonplaats wordt de Ieperstraat afgeleid naar de Singel. Is dit ook 
mogelijk voor de Brusselstraat? 
De Ieperstraat is enkelrichting naar de Troonplaats toe. Als de Brusselstraat en de Ieperstraat 
zouden worden omgedraaid dan zou dit verkeer samenkomen met het verkeer van de 
Montignystraat en de Brederodestraat. Het verkeer van de laatste 2 straten wordt nu immers 
voor het kruispunt naar de Singel toe op één rijvak samengevoegd. Als de Brusselstraat dan 
ook naar de Singel wordt afgeleid betekent dit dat het verkeer van 3 straten moet samenkomen 
op dit kruispunt. Dit zou een zeer onveilige situatie creëren.  

• Tot wie kunnen wij ons richten als we nog vragen of opmerkingen hebben en tot hoe lang 
mogen wij nog zaken doorgeven?  
U mag zich richten tot het stedelijk wijkoverleg. Hun gegevens vindt u onderaan dit verslag. 

• Wanneer wordt dit plan uitgevoerd?  
Dit is een voorontwerp. De opmerkingen van deze vergadering worden meegenomen. Op basis 
hiervan wordt het ontwerp aangepast tot een definitief plan. Dit moet dan opnieuw naar het 
college. Tegen het einde van dit jaar zou de besluitvorming dan rond moeten zijn. Daarna kan 
pas gefaseerd gestart worden met de uitvoering. We spreken hier dus eerder over een planning 
op langere termijn. Het districtsbestuur gaat wel al bekijken of er cruciale dingen zijn die we 
toch al vroeger kunnen laten uitvoeren. Tegen de verhuis naar het Bell gebouw, moeten er 
toch al wat zaken doorgevoerd zijn. 

 
2. Werkgroep Harmonie 

 
Voorgestelde ingrepen 
 

• Het sluipverkeer in de Van Schoonbekestraat zal door de knip in de Lange Lozanastraat toenemen 
naar de Mechelsesteenweg toe. Toen de Lange Lozanastraat was afgesloten was dit al duidelijk 
voelbaar. Voorstel: in plaats van een knip in de Lange Lozanastraat, beide straten (Lange 
Lozanastraat en van Schoonbekestraat) enkelrichting maken. 

• Door de knip in de Lange Lozanastraat zal alle verkeer een uitweg proberen te zoeken via de 
Ballaarstraat.  

• In de Van Schoonbekestraat rijden de bussen voor het Katrinahof.  Als het verkeer in de Peter 
Benoitstraat wordt omgedraaid kan dit een probleem vormen. Een andere vraag is of die bussen 
hier wel in kunnen draaien.  

• 90% van de aanwezigen is tegen de knip in de Lange Lozanastraat. Als je in de stad komt wonen, 
weet je dat er veel verkeer is. Het wordt bijna onmogelijk om nog ergens te geraken door de knip 
in de Lange Lozanastraat. Zo belast je vooral de omliggende, kleinere straten, want de hoofdassen 
zijn al verzadigd.  

• Tegenvoorstel: maak de Lange Lozanastraat enkelrichting en de Markgravelei ook in de 
tegenovergestelde richting. Zo creëer je ook ruimte voor fietsers. 

• De Lange Lozanastraat is in de praktijk een invalsweg, ook al staat het anders in het 
mobiliteitsplan. 

• De winkeliers worden bevoorraad door vrachtwagens. Deze moeten ergens kunnen draaien. Hoe 
gaan die op hun bestemming geraken als de knip er ligt? 

 
Sluipverkeer 
 

• De Teichmannstraat is nu dubbele richting en is nu al een sluiproute. In het wijkcirculatieplan blijft 
deze straat dubbele richting, waardoor het sluipverkeer zal toenemen. Voorstel: maak enkelrichting 
van de Teichmannstraat. Dit zal ook het gevaarlijke kruispunt tussen de Teichmannstraat en de 
Molenstraat veiliger maken. 
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• Sluipverkeer van Den Bell via de Miraeusstraat wordt aangemoedigd door de maatregel. 
 
Knelpunten 
 

• Er is afstemming nodig tussen het district en de andere beleidsniveaus. Dit wijkcirculatieplan gaat 
er van uit dat het verkeer uit de wijken moet verdwijnen en over de hoofdassen moet rijden. De 
hoofdassen zijn echter vooral gewestwegen, waarvan men de capaciteit verlaagt: de Leien zijn 
smaller geworden en de Mechelsesteenweg wordt binnenkort heraangelegd en krijgt slechts één 
rijvak. Dit wijkcirculatieplan kan geen verkeer afwentelen op hoofdassen als er geen overeenkomst 
is tussen de verschillende beleidsniveaus. 

• Lange Lozanastraat – Anselmostraat – Kasteelpleinstraat is een belangrijke winkelas die moeilijker 
bereikbaar wordt. De impact van het voorgestelde wijkcirculatieplan op deze winkelas is niet 
voldoende bestudeerd, hoewel de bereikbaarheid blijft gegarandeerd. De impact op de winkeliers 
en hun omzet dient onderzocht te worden. Er wordt aan het bestuur gevraagd om het effect op deze 
winkelas te laten onderzoeken.  

• Het gaat ook niet op dat de Lange Lozanastraat en Anselmostraat binnen dit wijkcirculatieplan 
vallen en de Kasteelpleinstraat binnen het wijkcirculatieplan Binnenstad. Dit is één winkelas! 

 
Vragen 
 

• Houdt dit plan rekening met de veranderde situatie aan de Nationale Bank?  
Want vermits nog niet veel auto's de kleine tunnel doorrijden, verloopt het verkeer heel wat 
stroever op de Mechelsesteenweg. 
Dit is niet rechtstreeks opgenomen in het wijkcirculatieplan. Het optimaliseren van het gebruik van 
deze tunnels heeft niet zozeer te maken met verkeerscirculatie, maar eerder met duidelijke 
signalisatie en gewenning van de bestuurders. Deze problematiek dient besproken te worden op 
een ander niveau dan dat van het wijkcirculatieplan.  

• Is er een effectenstudie gebeurd die wegrijdend verkeer vanuit de Lange Lozanastraat – 
Anselmostraat meet? 
Er is een detailstudie beschikbaar, dus we weten hoeveel wagens nu op deze as zitten. Er is wel 
geen modeldoorrekening uitgevoerd om na te gaan waar het verkeer naar toe zal gaan als er 
een knip zou komen. Na elke maatregel gebeurt er echter een grondige monitoring en kan de 
maatregel worden aangepast. Elke maatregel moet ook in het ruimer kader gezien worden van alle 
wijkcirculatieplannen van de binnenstad. 

 
3. Werkgroep Markgrave 

 
Voorgestelde ingrepen 
 
• Het gevolg van de knippen is een verzadiging van de Haantjeslei en de Van Schoonbekestraat.  
• De Van Schoonbekestraat krijgt veel meer verkeer te slikken door dit plan en ook door de 

heraanleg van de Mechelsesteenweg, waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om links de Van 
Schoonbekestraat in te slaan. Een mogelijke oplossing is om de Van Schoonbekestraat 
enkelrichting te maken vanaf de Mechelsesteenweg richting de Lange Lozanastraat.  
In omgekeerde rijrichting is minder interessant want dan blijft het probleem bestaan.  

• Er moet geknipt worden in de Haantjeslei want dit wordt de nieuwe sluipweg. 
• De as Ballaarstraat - Pyckestraat wordt de nieuwe sluipweg, ook voor vrachtverkeer. 
• Blokkage van de parking van de Cashwell in de Markgravelei. 
• De leveranciers voor de Lange Lozanastraat moeten weg via de Ballaarstraat. Deze is hier niet 

voor geschikt. 
• Het kruispunt aan Fransenplaats zal onnodig gevaarlijk zijn als de as Pyckestraat-Ballaarstraat 

overbelast geraakt. Hier is immers een bushalte gelegen. 
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• Het verkeer voor de Cashwell moet meegeteld worden. 
• Om 16u is er een grote opstopping aan de trechter Haantjeslei-Van Schoonbekestraat, vooral 

door toedoen van de schoolbussen. 
 
Sluipverkeer 
 
• sluipverkeer van de Leien naar Van Schoonbekestraat via Haantjeslei (via Pyckestraat-

Balaarstraat) 
 

Knelpunten 
 

• vrachtverkeer Cashwell : er zijn zowel leveranciers als klanten die veel verkeersopstoppingen  
veroorzaken. 

• De schoolbussen zorgen voor veel problemen in de Van Schoonbekestraat, P. Benoitstraat en 
Rudolfstraat wanneer de kinderen op- en afstappen. Dit veroorzaakt files en blokkades. 

• Bussen in kleine straten met bochten zijn echt gevaarlijk. Beter bussen door brede, rechte 
straten sturen. 

• De Van Putlei slikt veel sluipverkeer dat van de Singel naar de Markgravelei moet. 
• De Bosmanslei is zeer moeilijk bereikbaar wegens enkelrichting. Er is voldoende ruimte voor 

tweerichtingsverkeer. 
• De Anselmostraat is te smal voor bussen in twee richtingen. Er zou enkelrichtingsverkeer 

moeten ingevoerd worden voor bussen. 
• De zone-30 regeling is niet logisch en chaotisch. Beter de hele wijk zone-30 maken. Er moet 

dan ook meer controle komen op het respecteren van de zone 30. 
• De oversteek Doornelei richting Sint-Hubertusstraat is gevaarlijk voor fietsers. Dit komt 

doordat fietsers hier rechtdoor mogen, maar auto's niet. Dit zorgt voor een verkeersconflict.  
 
Vragen 
 
• Blijft de Anselmostraat wel goed bereikbaar voor de leveranciers en de klanten, ook van 

buiten de wijk? 
De straat blijft bereikbaar langs de Leien via de Mechelsesteenweg en via de Brederodestraat 
voor mensen van buiten de wijk. De bedoeling is evenwel dat het doorgaand verkeer op de 
grote assen blijft. 

• Is er aandacht voor de handelaars van de Anselmostraat? 
Het wijkcirculatieplan is zo opgesteld dat de winkels in de Anselmostraat optimaal bereikbaar 
blijven voor mensen van binnen de wijk. Er is ook voor gezorgd dat verkeer van buitenaf nog 
steeds de straat kan bereiken via de Brederodestraat. 

• Waarom moet de Ballaarstraat enkelrichting worden? 
Dit is noodzakelijk om te vermijden dat mensen de knip omzeilen door via de Boudewijnstraat te 
rijden. Met de voorgestelde rijrichtingen moet men het gebied al vrij goed kennen om de knip te 
ontwijken. Eventueel sluipverkeer via de Haantjeslei dient wel nog verder bekeken te worden.  
 
5. Verder verloop 

 
De opmerkingen van deze hoorzitting worden meegenomen. Eventuele andere opmerkingen kunnen 
ook nog steeds doorgegeven worden aan het stedelijk wijkoverleg. Op basis hiervan wordt het ontwerp 
aangepast tot een definitief plan. Dit moet dan opnieuw naar het college. Tegen het einde van dit jaar 
zou de besluitvorming dan rond moeten zijn. Nadien wordt het definitief ontwerp opnieuw 
gepresenteerd aan de buurt.  
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Als u nog vragen of opmerkingen hebt over dit verslag kan u steeds contact opnemen met Inge 
Sleegers of Robby Hermans van het stedelijk wijkoverleg. Dit kan telefonisch op het nummer 03 260 
91 20 of via mail naar wijkoverleg.2018@stad.antwerpen.be. 
 
 
 


