
 

Verslag buurtmoment Hof van Mols Wilrijk 

28/06/2021 – 16-20 uur 

In dit verslag bundelen we de meest gemaakte opmerkingen en bezorgdheden na de presentatie 

over de ambities voor de weide Hof van Mols in Wilrijk. We bezorgden dit aan de ontwerpteams, aan 

het district en de stad Antwerpen, het district Wilrijk, kabinet wonen en kabinet stadsontwikkeling.  

________________________________________________________ 

Groen 

- veel bezorgheden over het verdwijnen van het groen in een buurt waar er te weinig groen is 

- groendaken voorzien voor het zicht 

- iedereen moet zijn/haar voortuin ontharden voor extra groen en dan verdwijnt het enige 

groen in de wijk 

- weide wordt vandaag heel vaak gebruikt, zeker het afgelopen coronajaar voor theater, er 

spelen veel kinderen 

- weide is vandaag een biotoop met veel vogels, konijnen, eekhoorns,…. 

Mobiliteit en parkeren 

- vandaag al een enorm grote, toenemende verkeersdrukte in de wijk (Cyriel Buyssestraat, 

Valaarstraat, Edward Keurvelsstraat), bezorgd dat met het project die drukte alleen nog maar 

zal toenemen waardoor de wijk niet meer leefbaar is 

- er wordt aan hoge snelheid gereden door de wijk 

- veel verkeersstromen in de wijk 

- na 18u geen parkeerplaatsen meer 

- voorzie ook extra parkeerplaatsen voor de bezoekers van de site 

- maak van de geplande ondergrondse parking ook een buurtparking 

- voorzie de ontsluiting van het nieuwe project langs de A12 en niet via de Edward 

Keurvelsstraat 

Water 

- verschillende huizen en appartementsgebouwen rond de weide kampen met wateroverlast, 

vochtproblemen, kelders lopen regelmatig vol 

- weide = moerassig gebied, wat met de waterafhandeling 

Veiligheid 

- veel drugstrafiek in wijk 

- er wordt veel gedeald 



 

- schrik dat huizen opgekocht worden door drugsbendes 

 

Bebouwing 

- algemeen begrip voor nood aan realisatie van zorgprogramma maar vragen bij de nood aan 
bijkomend woonaanbod dat als té dens wordt aanzien. 

- geen hoogbouw te dicht bij de huizen die grenzen aan het gebied  
 

 


