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AG Vespa start op het De Coninckplein
Don, 30/04/2009 - 15:32 —

Martijn Ooms
Delen

AG Vespa start op de hoek van het De Coninckplein en de
Pijlstraat met de bouw van een handelspand en zes appartementen. Het
gebouw komt in de plaats van drie verwaarloosde panden. Met de afbraak
van deze panden start een nieuwe golf van investeringen op en rond het
plein. Later dit jaar zullen er nog werven van AG Vespa starten in het kader
van het Grond- en pandenbeleid van de stad Antwerpen.
De stad Antwerpen heeft de afgelopen jaren al heel wat geïnvesteerd in de
stationsomgeving en het De Coninckplein. Dat doet ze zowel op het vlak
van stadsontwikkeling als op het vlak van wonen. Ze wil met alle
investeringen de leefbaarheid in de buurt verhogen. De buurt groeit stilaan
naar een eigen identiteit: ze trekt heel wat creatief talent aan dat aan de
slag gaat met de multiculturele omgeving.
Met de bouw van het hoekproject De Coninckplein/Pijlstraat gaat AG Vespa
van start op het De Coninckplein zelf. Vespa trok met Cuypers & Q opnieuw
een creatief architectenbureau aan om het project te realiseren. De bouw
zal in het najaar van 2010 klaar zijn. Dit najaar start ook de werf op de
hoek De Coninckplein/Lange Beeldekensstraat. Daar worden een
handelspand, drie woningen en vijf appartementen gebouwd.
In totaal realiseerde AG Vespa al 21 woonunits in de omgeving en in de
nabije toekomst worden er nog 22 gerealiseerd. De woningen trekken
nieuwe bewoners aan en maken het uitzicht van de buurt aantrekkelijker.
Ze versterken eerdere initiatieven van de publieke en privésector. De
overheid bracht de Permekebib en het Designcenter naar deze omgeving.
Daarnaast telt de buurt al heel wat
privé-initiatieven: designers, een expositie- en ontmoetingsruimte en
culinaire projecten. Deze
privé-initiatieven bouwen mee aan een nieuwe identiteit voor de omgeving.
Grond- en pandenbeleid
AG Vespa voert het Grond- en pandenbeleid van de stad Antwerpen uit.
Hiermee zet ze architectuur in als middel voor stadsontwikkeling. Storende
krotten maken plaats voor een kwaliteitsvol woningaanbod. AG Vespa heeft
hier een katalyserende voorbeeldfunctie. Betere woningen dragen immers
bij tot een mooiere woonomgeving. Dat trekt nieuwe bewoners aan en
stimuleert de verdere private ontwikkeling. De woningen zijn architecturaal
kwaliteitsvol en worden aan een correcte prijs verkocht.
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Palmyra Syria
syrische en libanese restaurant
zaal 50 pers. voor familiefeesten
www.hetonschuldigschaep.be

Appartementen Ideal
short term and long term Middle
of Antwerp + free parking
www.appartementenideal.eu

Appartementen en Lofts
Inspirerende bouwprojecten in
Antwerpen en omgeving !
www.altabuild.be
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