Plan-MER Ter Beke Zuid
en Oudebaan
WAT is een MER-studie?

HOE kan ik inspraak hebben?

Een MER (MilieuEffectenRapport) beschrijft de gevolgen
voor mens en milieu. Bovendien worden in dit rapport
verschillende alternatieve pistes voor een gebied tegenover elkaar afgewogen. Hierbij wordt ook aangegeven
of en hoe bepaalde negatieve effecten kunnen worden
vermeden, gemilderd of gecompenseerd. De term ‘milieu’
moet hier zeer breed geïnterpreteerd worden. Het gaat
om de effecten op mobiliteit, landschap en de leefkwaliteit
voor mens en natuur. Het milieueffectenonderzoek
voor de zones Oudebaan en Ter Beke Zuid maakt met
andere woorden duidelijk wat de impact is van bepaalde
ingrepen zodat de stad weloverwogen kan beslissen over
de toekomstige ontwikkelingen in de zone Oudebaan en
Ter Beke Zuid.

Tot en met 7 maart 2017 loopt de terinzagelegging van de
kennis-gevingsnota. Tot dan kan u een een inspraakreactie
indienen.

WAT wordt er allemaal onderzocht in deze MER-studie?

In deze MER-studie worden alle mogelijke effecten van
beide plangebieden onderzocht. Zowel de directe als
de indirecte effecten op milieu worden onder de loep
genomen. Volgende thema’s komen in het onderzoek aan
bod:

WAT is de kennisgevingsnota?

De kennisgevingsnota, die momenteel hier ter inzage ligt,
is het startdocument van de MER-procedure. In deze nota
wordt het project en het eventuele probleem toegelicht.
De kennisgevingsnota geeft dus nog géén conclusies en
antwoorden. Er wordt alleen uitgelegd wat er onderzocht
zal worden en hoe dit zal gebeuren.

WAT is de terinzagelegging?

De terinzagelegging is een periode van 30 dagen (van 6/2
tot en met 7/3/2017), waarin iedereen de mogelijkheid
krijgt om de plannen in te kijken. U krijgt ook de kans
om aanbevelingen en opmerkingen te uiten over de
alternatieven die onderzocht moeten worden en de manier
waarop dit onderzoek volgens u moet gevoerd worden.
Het is belangrijk om uw aanbevelingen en opmerkingen
goed te motiveren. U kan het document rustig inkijken
bij de stad Antwerpen alsook de gemeente Aartselaar, op
de website van de dienst-MER en hier, op deze infomarkt.

HOE reageren?
Digitaal:

https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota
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WAAROM wordt deze studie
uitgevoerd?

Hoe kan de herontwikkeling
van beide gebieden bijdragen
aan een oplossing voor de
water-problematiek?
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HOE ziet het verdere proces
eruit?

De stad kiest ervoor om de milieueffecten van toekomstige
ontwikkelingen in de gebieden Oudebaan en Ter Beke Zuid
in één gezamenlijk MER te onderzoeken. Op die manier kan
de stad weloverwogen beslissingen nemen die rekening
houden met de globale situatie op vlak van mobiliteit,
mens en milieu.
Wat is de impact van een
herontwikkeling op vlak van
mobiliteit, rekening met de
huidige situatie en geplande
projecten in de omgeving?
Welke ontwikkelingen zorgen
voor het meeste verkeer op de
drukke momenten? Zijn dat
de bedrijven, grootschalige
retail, kleinere winkels of
woningen? Wat is de impact
indien leegstaande gebouwen
worden ingevuld?

Indienen bij de stad:
college van burgemeester en schepenen
tav stadsontwikkeling/ruimte
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
OF e-mailen naar:
ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be

Wat is de leefkwaliteit in de
omgeving? Hoe zit het met
geluid, fijn stof en andere
schadelijke emissies ? Kan de
situatie door een aanpaste
inrichting worden verbeterd?
Wat de impact van de
aanwezige bedrijven, woningen en winkels op de natuur
in de omgeving (bv. vallei
van de Grote Struisbeek, Fort
7, Hof Ter Beke,…)? Kunnen
bepaalde ingrepen in de zones
Oudebaan en Ter Beke Zuid
bijdragen tot een versterking
van de ecologische structuur?
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Na de terinzagelegging worden alle ingediende bezwaren, opmerkingen, voorstellen onderzocht. Op basis van
deze feedback wordt het onderzoek voortgezet. De inzichten in het MER zullen bepalen hoe de bestemming van het
gebied Oudebaan en Ter Beke Zuid eruit zal zien. Tijdens de
RUP-procedure krijgt u opnieuw de kans om opmerkingen
en bezwaren in te dienen.
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Wenst u meer info over deze terinzagelegging?
Surf dan naar www.mervlaanderen.be of bel naar de
Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700.
Wenst u meer info over het plan-MER in het algemeen?
Surf dan naar www.antwerpen.be
Wenst u meer info over hoe te reageren?
Surf dan naar www.lne.be/hoe-reageren

