
 

INFOAVOND STATIONSPROJECT 

MAANDAG 23 JANUARI - 20.00u 

EXPRESSION  -  KONING ALBERTPLEIN 14 

Beste ondernemer, 
Beste collega, 

eerst en vooral onze beste wensen voor 2017 ! Dat 2017 een schitterend jaar mag worden voor jezelf, je familie en al je 
vrienden! 

Onze stationsomgeving is  het bruisende hart van onze mooie stad. Als toegangspoort tot de binnenstad mogen we 
dagelijks 1000den forenzen verwelkomen in ons stadsdeel. Deze bezoekers zorgen samen met de vele consumenten die 
specifiek voor de aanwezige middenstand en bedrijven afzakken voor een unieke sfeer, een omgeving vol beweging en 
leven.  
 
Zoals je ongetwijfelt wel weet zal onze buurt een ingrijpende transformatie ondergaan. Er is enerzijds de komst van het 
nieuwe stationsgebouw maar ook de bouw van de nieuwe woongelegenheden en de herschikking van het huidge 
mobiliteitsplan. Dit alles zal ervoor zorgen dat onze nog aangenamer moet en zal worden, nog bruisender. 
 
De ruwbouwfase van de toekomstige stationsparking is bijna klaar, het tracé van de spoorbypass en de tangent krijgen 
stilaan vorm, de bouwvergunning voor het trein- en busstation is klaar om in te dienen, het ontwerp van de 
stationspleinen ligt op de tekentafel. 

Daarom nodigden we het Communicatieteam van Mechelen in Beweging uit voor een infoavond voor de plaatselijke 
handelaars. Communicatieverantwoordelijke Rudy Van Camp licht aan de hand van een presentatie de plannen toe en 
geeft een stand van zaken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en om zelf voorstellen te formuleren. 

Wie zich vooraf al een idee wil vormen van het toekomstige station en de onmiddellijke omgeving kan in de lokettenzaal 
van het station naar de nieuwe maquette gaan kijken. Ook op de projectwebsite www.mecheleninbeweging.be staat 
heel wat informatie. 

Hopelijk mogen we je ook verwelkomen op 23 januari om 20.00u in Expression, koffie & apero – naast ambiancecafé De 
Prof -. Graag, indien mogelijk, een bevestiging van je komst via email (nico@expression.bar) of spring tevoren gewoon 
even binnen. Op die manier kunnen we inschatten hoeveel mensen we mogen verwachten. 

Met enthousiaste groeten 

Nico Maes 
Expression 
koffie & apero 
K. Albertplein 14 - Mechelen 
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