Wat mag u verwachten van de infomomenten?

MODERN KAMPEREN IN HET GROEN

•

NIEUWE STADSCAMPING AAN MIDDENVIJVER

•
•

Meer informatie en ideeën over de plannen met Middenvijver, de stadscamping
en alles binnen het plangebied van dit RUP.
Meer informatie over de terinzagelegging en hoe u kan reageren op de plannen.
Uitleg en antwoorden op uw vragen door de aanwezige projectleiders.

Praktische informatie
•

Wanneer?
donderdag 18 juli en donderdag 5 september 2019
doorlopend van 16 tot 19 uur

•

Waar?
Korfbal SIKOPI
August van Cauwelaertlaan 5
2050 Linkeroever

Hoe kan u reageren op de plannen?
U kan de plannen inkijken vanaf 19 juli 2019.
STAP

1

V.U.: Patricia De Somer, Grote Mart 1, 2000 Antwerpen, 21 juni 2019.

U kan uw suggesties doorgeven vanaf 19 juli 2019.
STAP

2

- digitaal: stuur een mail met uw opmerkingen naar:
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be
- op papier: verstuur uw brief met suggesties aangetekend t.a.v.
stadsbestuur stad Antwerpen - Stadsontwikkeling, afdeling
Ruimte - Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Geef uw feedback binnen de periode van 60 dagen,
dus ten laatste op 16 september 2019.

Uw suggesties worden verwerkt in de volgende nota.
STAP
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INFOMOMENTEN

- digitaal op de website van de stad Antwerpen:
www.antwerpen.be (zoek naar ‘RUP Stadscamping’ op
kanaal ‘Ruimtelijke Planning’);
- op papier in het districtshuis van Antwerpen tijdens de
openingsuren (Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen).

De terinzagelegging van de start- en procesnota loopt van 19 juli
tot en met 16 september 2019. Na deze periode van 60 dagen
worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt. Nadien
wordt het resultaat uitgewerkt in de ‘scopingnota’, het volgende
officiële document in deze juridische procedure.

relevante contactinformatie

www.antwerpenmorgen.be/stadscamping

Een nieuwe toekomst voor het gebied naast Middenvijver.
Copyright: Patrick Henderyckx

donderdag 18 juli en
donderdag 5 september
van 16 tot 19 uur
bij Korfbal SIKOPI:
August van
Cauwelaertlaan 5
2050 Linkeroever

Geef uw mening tijdens een infomoment
De stad Antwerpen wil kampeerders bedienen
met een gloednieuwe, moderne stadscamping
en dat op een steenworp van de Schelde. In de
noordoostelijke hoek van park Middenvijver
wordt ruimte vrijgemaakt voor een nieuwe
stadscamping, waar ruimte is voor alle vormen
van kamperen, van eenvoudige tentjes over
vouwwagens en campers tot caravans en
chalets.

Om deze plannen te realiseren, maakt de
stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op.
Meer informatie hierover vindt u in deze uitnodiging en op de infomomenten die de stad
organiseert op 18 juli en 5 september. U bent
vant harte welkom tussen 16 en 19 uur in de
cafetaria van korfbalclub SIKOPI in de August
van Cauwelaertlaan 5 in Linkeroever.

Wat is RUP Stadscamping?

Waarom een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een
juridisch afdwingbaar document dat in concrete
richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een
afgebakend gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden
van dit plan.

Momenteel heeft de stad twee kampeerterreinen, camping De Molen en kampeerwagenterrein Vogelzang, maar die zullen op termijn
verdwijnen. Met een nieuwe camping wil de
stad beter tegemoet komen aan de noden van
de moderne kampeerder.

In dit geval gaat het om een gebied van 5 ha in
de noordoostelijke hoek van park Middenvijver,
tussen de Willem Gijsselsstraat en de gebouwen
in de Halewijnlaan. Dat ziet u op de afbeelding
links.

Vandaag worden de mogelijkheden in dit
gebied bepaald volgens het gewestplan.
Volgens dat plan is dit gebied ‘woonuitbreidingsgebied’. Deze bestemming moet
aangepast worden met een RUP naar ‘recreatiegebied met verblijfsmogelijkheid’. Nadien
kan de stad op zoek gaan naar een professionele partij die een hoogkwalitatief
verblijfsconcept kan uitwerken en aanbieden.

Tijdslijn van het project
Plangebied van RUP Stadscamping op Linkeroever.

21 JUNI 2019
goedkeuring
start- en
procesnota

De opmaak van een RUP gebeurt in vaste stappen.
Op dit moment zijn we nog in de beginfase, zoals
u ziet op onderstaande indicatieve tijdlijn.

18 JULI 2019
eerste infomoment
voor de buurt

5 SEPTEMBER 2019
tweede infomoment
voor de buurt

19 JULI TEM 16 SEPTEMBER 2019
terinzagelegging
start- en procesnota

START- EN PROCESNOTA

Een RUP start met de opmaak van de start- en
procesnota. Dat zijn juridische documenten
die de doelstellingen en visie voor het gebied
en het volledige planningsproces weergeven.
Tegelijk worden de mogelijke milieu-effecten onderzocht op ondermeer mobiliteit,
landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Voorbeeld van een stadscamping in Amsterdam.

TERINZAGELEGGING:
AFSTEMMING MET BETROKKENEN
De start- en procesnota worden afgestemd met
alle partners. Ook uw mening als buurtbewoner wordt gevraagd. Zo kan de stad een weloverwogen beslissing nemen. De nota’s worden
voorgelegd tijdens een periode van 60 dagen
waarin iedereen suggesties kan geven. Dit heet
de ‘terinzagelegging’. Voor RUP Stadscamping
is dit van 19 juli tot en met 16 september 2019.

EIND 2020
verwachte goedkeuring
definitief ontwerp RUP

VOORJAAR 2020
voorlopige
vaststelling
ontwerp RUP

NAJAAR 2019
goedkeuring
scopingnota

VOORJAAR 2020
openbaar
onderzoek
ontwerp RUP

INFOMOMENTEN
EN SCOPINGNOTA
Op de infomomenten op 18 juli en 5 september
geven we u meer info en stellen we de start- en
procesnota van RUP Stadscamping voor. Na
een periode van 60 dagen worden alle reacties
verder onderzocht en uitgewerkt. Nadien wellicht nog in het najaar van 2019 - wordt het
resultaat uitgewerkt in de ‘scopingnota’, het
volgende officiële document in deze juridische
procedure.

Sfeerbeeld van het mooie park Middenvijver.

www.antwerpenmorgen.be/stadscamping

