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BETREFT : Ontsluiting kanaalzone West in Beerse.

Geachte Mevrouw Wouters,

Om het drukke vracht- en autoverkeer uit het centrum van Beerse te weren, wordt een nieuwe
vaste oeververbinding gepland.
Terecht vinden ook wij, de inwoners van de Nieuwe Dreef.
Voor deze nieuwe brug moeten er uiteraard toegangswegen voorzien worden, zowel aan de
noordzijde als aan de zuidzijde.
Wij, de inwoners van de Nieuwe Dreef, kunnen niet akkoord gaan met de plannen om onze
straat aan te passen, en te gebruiken als toegangsweg aan de zuidzijde; niet alleen omwille
van onze gezondheid door het overmatige verkeer, maar ook op het gebied van veiligheid.
Een nieuwe aan te leggen parallelweg, 150 m. westelijker van onze straat, wordt overwogen
en kan alleen maar door ons toegejuicht worden. Deze parallelweg bant voor eens en altijd
alle zwaar verkeer uit alle straten van Beerse, verhindert de toename van fijn stof, vermijdt
vele trillingen in onze huizen, vermijdt geluidsoverlast en verhoogt de veiligheid van zijn
bewoners.
Dienaangaande, Mevrouw Wouters, willen wij U vragen of het Agentschap Natuur en Bos,
een eindbeslissing heeft genomen over de mogelijkheid van het aanleggen van deze
parallelweg.
In het MER rapport menen wij te lezen dat de parallelweg gerealiseerd kan worden mits
mitigerende maatregelen bij de aanleg van de weg.
Wij kunnen alleen maar vast stellen dat aan denoordzijde het Agentschap zijn toelating heeft
gegeven van, door het habitatrichtlijn gebied, de nieuwe toegangsweg te realiseren.

Daarom hopen wij dat dit ook mogelijk zal zijn aan de zuidzijde, met veel minder hinder aan
de natuur.

Mag ik dan U beleefd vragen de eindbeslissing in dit dossier te laten geworden?
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij met de meeste hoogachting,

i.o.Ludo van kerckhoven
De bewoners van de Nieuwe Dreef, Beerse

