De Sint komt naar de werf! Kom met de fiets naar de stad en
ontvang een leuke verrassing
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de
werken langs de Plantin en Moretuslei.
De werken (fase 1) aan de noordkant van de Plantin en Moretuslei, tussen de Singel en de
Provinciestraat, naderen stilaan hun einde. Tegen het kerstverlof moeten de nieuwe riolering,
parkeerstroken, fiets- en voetpaden zijn aangelegd. Begin december werken we verder in de zone
tussen de Provinciestraat en het stadspark (fase 3).
Hoewel we nog heel wat werk moeten verzetten, wil AWV buurtbewoners en passanten toch
bedanken voor het geduld en begrip de afgelopen maanden. Tegelijk willen we iedereen
aanmoedigen om, ondanks de niet gemakkelijke werfsituatie, met de fiets naar de stad te komen.
Daarom belonen we iedereen die de moeite doet om die dag voor de fiets te kiezen.

Goodiebag met leuke fietsgadgets
AWV zal op woensdagochtend 4 december vanaf 7.30 uur aan de fietsers op de Plantin en
Moretuslei een leuke goodiebag uitdelen. In de goodiebag vind je onder meer een fietslamp, een
fluoriserende slapwrap en een zadelhoes. Onmisbaar voor fervente fietsers, toch?
Fietsers vinden ons ter hoogte van de Wilrijkstraat, aan weerszijden van de rijweg. Zowel fietsers
richting het centrum als richting de Singel krijgen dus een goodiebag.

Buurtdrink met Sinterklaas op woensdag 4 december vanaf 15.30u
Later op de avond nodigen we de buurtbewoners uit om een praatje te slaan met de mensen die
zich dagelijks op de werf inzetten. Voor de gelegenheid trakteren we op verse Luikse wafels en
chocolademelk. Je bent van harte welkom tussen 15.30 en 18 uur op het pleintje voor het
flatgebouw op de hoek met de Wilrijkstraat.
Om 16 uur krijgen we bovendien hoog bezoek van Sinterklaas en trakteert hij alle brave kinderen
op een heerlijke verrassing. Hij verklapte alvast dat ook hij slim naar Antwerpen komt en laat zijn
paard voor een keer op stal.
Graag tot dan!
Wegen en Verkeer Antwerpen

