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BETREFT : dossier ontsluiting Kanaalzone West Beerse.

Geachte Heer Cabus,
Op donderdag 12 December ll., heeft het gemeentebestuur van Beerse, samen met
procesmanager, W. Dernau van Arcadis, een voorlichtingsvergadering gehouden voor de
inwoners van Beerse, inbegrepen de inwoners van de Nieuwe Dreef.
Op deze vergadering werd de stand van zake uitgelegd aangaande de mogelijkheden van de
toegangswegen voor de ontsluiting langs de westkant naar de te bouwen vaste
oeververbinding., zijnde gebruikmaken, mits aanpassingen van de Nieuwe Dreef of het
aanleggen van een parallel weg.
Tot onze opperste verbazing, maakte de heer Dernau, gewag van een brief van 06/12/2013
van Ruimte Vlaanderen; in deze brief laat het agentschap duidelijk zijn voorkeur blijken voor
de keuze van de Nieuwe Dreef i.p.v. de parallel weg.
Dit op basis van de reeds opgemaakte AGNAS plannen en werd het gebied dan ook
opgenomen in het operationeel uitvoeringsprogramma als actiegebied 51.
Dit heeft voor zijn bewoners desastreuse gevolgen op alle gebieden!
1) Immers, na de realisatie van de toegangsweg, zal al het VRACHT- EN
DOORGANGSVERKEER van de 2 andere straten, die nu gebruikt worden,
gekanalisserd worden naar onze straat.
Nu reeds rijden er 700 vrachtwagens wekelijks door onze straat en dan zouden er 3.300
bijkomen plus het gewone doorgaand verkeer dat wij nu niet kennen.
2) Deze zeer drukke verkeersstroom zal een geweldige inpakt hebben op de leefbaarheid
in onze straat : lawaai overlast, trillingen in de huizen
stankoverlast, gebrek aan verkeersveiligheid
overmatig fijn stof en sluipverkeer
3) Wij kunnen daarom stellen dat onze straat deze verkeersstromen niet aan kan, zelfs
niet met de nieuwe aanleg en maatregelen die voorgesteld worden.

Op onze vraag aan het Agentschap van Natuur en Bos, aangaande hun standpunt voor de
aanleg van de parallelweg, hebben zij geantwoord dat zowel de parallelweg als de Nieuwe
Dreef voor hen geen bezwaar uitmaakt, ondanks hun recente aankopen in dat gebied en
hebben dan ook geen negatief advies gegeven voor de parallelweg.
Zij verwijzen alleen naar het MER rapport.
Dit rapport maakt geen keuze tussen beide opties, maat stelt wel zeer duidelijk dat de optie
parallelweg duidelijk beter is voor de MENSEN.
Daarom, geachte heer Cabus, zouden wij U willen vragen :
a) Is het advies door uw agentschap uitgebracht, bindend en definitief gezien de tegenargumenten van de inwoners ?
b) Wij zien in de plannen van AGNAS dit gebied gekleurd als “RUP lange termijn, geen
actie op korte termijn.
c) Vermits de parallelweg op de grens van dit gebied zou komen, het toch niet veel
versnippering teweeg brengt, temeer dat er nu reeds een landbouwweg ligt, die verder
gebruikt zou worden en uitgebouwd. Daar en boven betreft het maar een kort stukje uit
het desbetreffende gebied.
d) Kan er alsnog een BESTEMMINGSWIJZIGING aangevraagd worden, om de parallel
weg nog te kunnen realiseren? Uiteraard met het maken van een nieuwe RUP?
e) Zo ja, welke stappen moeten er daarvoor ondernomen worden en door wie ?
Wij willen ook de argumentatie van ons gemeentebestuur weerleggen, die aandringt op een
betere ontsluiting van de drie grote bedrijven aan het kanaal.
Al meer dan 30 jaar functioneren die optimaal met het huidige wegennet en de nieuwe
toegangsweg zal daar geen verbetering in bij brengen.
U zult, Geacht Heer, begrijpen dat wij zeer bezorgd zijn over de leefbaarheid van onze straat
en over de veiligheid van haar bewoners ( meer dan 200 mensen in 67 huizen).
Er bestaat nu de mogelijkheid om een DUURZAME en DEFINTIEVE oplossing te realiseren
voor de verkeersproblematiek in Beerse, die alle inwoners van Beerse ten goede zal komen en
dan ook definitief alle zwaar verkeer zal bannen uit de gemeente; maar wij willen er niet de
dupe van worden; ook wij hebben recht op een gezonde, veilige en leefbare straat.
In de hoop op een gunstig antwoord op onze argumenten, verblijven wij met de meeste
hoogachting,
Apt L.Van kerckhoven
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