Een impressie van het
nieuwe buurtpark en
districtsgebouw, met
doorsteek naar het
Moorkensplein en ouddistrictshuis

Beste bewoner,
In een vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de stad en het district de komende
jaren heel wat nieuwe publieke voorzieningen plannen in Borgerhout. Voor de
omgeving rond het Moorkensplein en den Bretel werden vorige week alvast
enkele belangrijke beslissingen genomen.
Stad en district willen het Moorkensplein heraanleggen en in het gebied
tussen de Maréestraat, Langstraat en Bakkerstraat een nieuw park creëren.
Het Moorkensplein en het nieuwe park moeten in het hart van het district een
nieuwe, publieke ontmoetingsruimte vormen van bijna 8 000m², iets groter
dan de Dageraadplaats. Behalve het huidige administratief centrum en het
politiegebouw worden er zeven privé-woningen afgebroken. Aan de rand van
het park komt een nieuw administratief centrum.
De volgende stappen
Hoe gaan het nieuwe park, het Moorkensplein en het nieuwe administratief
gebouw er uitzien? Zijn het park en het plein bedoeld om te spelen, te rusten of
ook om te sporten? Allemaal vragen die de komende maanden moeten worden
beantwoord. En daar kan u, als buurtbewoner, een belangrijke rol in spelen.
Begin 2011 volgt een eerste participatiemoment om samen met u een zicht te
krijgen op een mogelijke invulling. Er worden ook gesprekken opgestart met de
lokale verenigingen en belangengroepen om dieper in te gaan op de specifieke
noden van al deze groepen.
Tegelijk lanceren de stad en het district een oproep naar ontwerpbureaus.
Die mogen op basis van de resultaten van de participatiegesprekken
ontwerpvoorstellen uitwerken. Uit de geselecteerde bureaus wordt dan de
uiteindelijke ontwerper gekozen door een vakjury. Vervolgens krijgen alle
betrokkenen opnieuw uitgebreid de kans om hun opmerkingen en suggesties
door te geven aan die ontwerper. Na elke stap binnen het ontwerpproces volgt
er een terugkoppeling.
Ondertussen wordt nog onderzocht of er op een braakliggend terrein in de
Mellaertstraat een kinderdagverblijf kan komen. Het perceel moet echter zwaar
gesaneerd worden. De stad voert daarover gesprekken met de huidige eigenaar.

Privéwoningen
De beslissing om ook zeven privéwoningen af te breken, is niet evident. Stad en
district hielden echter rekening met alle effecten op korte én op lange termijn,
en dat zowel voor de onmiddellijke omgeving als voor de ruime buurt. Ook
alle suggesties, opmerkingen en bezorgdheden naar aanleiding van de vorige
nieuwsbrief, werden in overweging genomen.
Maar voor de getroffen eigenaars heeft deze beslissing natuurlijk de grootste
gevolgen. De stad wil hen daarom zo goed mogelijk begeleiden. De eigenaars
kunnen alvast de komende jaren in hun huis blijven wonen. Ondertussen wordt
er met elk van hen individueel naar het best mogelijke alternatief gezocht.
Masterplan Borgerhout
De plannen voor de omgeving van het Moorkensplein passen in een groter
‘Masterplan voor Borgerhout’. Zo staat er de komende jaren ook nog heel
wat te gebeuren in de omgeving van de Turnhoutsepoort en de Stenenbrug.
Aan ‘den Bretel’, komen onder meer een nieuwe sporthal, bibliotheek,
politiekantoor en een crèche. Het is de bedoeling dat die plek uitgroeit tot een
volwaardige toegangspoort naar het district.

Een impressie van de
geplande ontwikkelingen
in de omgeving van
het Moorkensplein
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