Wat gebeurt
er nadien?

Een nieuw ontwerp
voor de straten,
pleinen en
groene ruimtes
in de Slachthuiswijk ...

SEPTEMBER – OKTOBER 2020
Het ontwerpteam gaat aan
de slag met de feedback
van de buurt.

Denk jij
mee?

NOVEMBER 2020
Het ontwerpteam stelt
zijn aangepaste ontwerp voor
aan de buurt. De buurt geeft
opnieuw feedback.
VOORJAAR 2021
Het ontwerpteam maakt een
voorontwerp. De buurt geeft
haar feedback.

ZOMER 2021 - VOORJAAR 2022
Start zoektocht naar een aannemer
voor fase 1 (Kalverwei, Oude
Kalverstraat en Loberoekplein) en
indienen omgevingsaanvraag.
VOORJAAR 2022
Start van de werken: publieke ruimte
fase 1 (Kalverwei, Oude Kalverstraat
en Lobroekplein).

slachthuiswijk.agvespa.be

V.U.: Hardwin De Wever, AG VESPA, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen

NAJAAR 2021
Het ontwerpteam maakt
een definitief ontwerp.

In samenwerking met AG VESPA, Urban Living Belgium
en Water-link i.s.m. Aquafin

De Stad Antwerpen wil jouw mening
horen over de inrichting van de
pleinen, speeltuinen, groene ruimtes
en straten in de Slachthuiswijk.
De komende jaren worden er in de
wijk nieuwe woningen en een handelsruimte gebouwd. We grijpen deze
kans aan om ook de publieke ruimte
opnieuw in te richten.

Waar gaat
het over?

Geef jouw mening
Wat denk jij van de ideeën van
het ontwerpteam? Laat het ons weten!

We vernieuwen heel wat plekken in
de Slachthuiswijk. Die plekken kregen
ook al een nieuwe naam.

Online bevraging

1 Lobroekkade

Surf tussen 24 augustus en 9 september naar

2 Kalverpad

Een ontwerpteam publieke ruimte
werkt momenteel ideeën uit over hoe
de nieuwe buurt er kan uitzien.
Hun ideeën leggen we graag aan
jou voor. Zo willen we samen tot een
breed gedragen ontwerp komen.

slachthuiswijk.agvespa.be

3 Kalverwei
4 Lobroekplein

Bekijk de ideeën en geef jouw mening.

5 Hallenplein
6 Hallentuin

Wijkwandelingen

IJzerlaan
IJz
IJ
zerlaan

De ontwerpers nemen je mee in de wijk en
gaan met jou in gesprek.

Albertkanaal

Zaterdag 12 september
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tussen 10u en 17u, start aan het Damhof.
Schrijf je voor 9/09 in via slachthuiswijk.agvespa.be

Park Spoor Noord

oe

kd

Sportpaleis

ok

6

3

Sl

Park Spoor Noord

ac

4

5

Lan C
ge
Lob

h

n

nss

ma

le
eu

ht

u
at islaa
tra

roe

kst

raa

jn

t Schi

eg

rtw

o
po

