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INHOUD
Inspraakreacties publieke raadpleging PON Containercluster
Linkerscheldeoever (CCL)
Druk bijgewoond webinar PON CCL: online beschikbaar en
evaluatie

INSPRAAKREACTIES PUBLIEKE RAADPLEGING PON CONTAINERCLUSTER
LINKERSCHELDEOEVER
Van 27 juli tot en met 11 september liep de publieke raadpleging over de
projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever.
We ontvingen 12 adviezen en 21 inspraakreacties.
Momenteel nemen de onderzoekers alle inspraakreacties en adviezen grondig onder
de loep en verwerken die in een overwegingsdocument.
Het Team Milieueffectrapportage (MER) legt vast welke methodologie het MER moet
volgen. Daarna wordt de projectonderzoeksnota bijgestuurd en kan het onderzoek
starten.
Zodra beschikbaar, publiceren we het overwegingsdocument, de MER-richtlijnen en
de definitieve projectonderzoeksnota op de documentenpagina van de projectwebsite
cpeca.be. Voor de Containercluster LSO voorzien we dit over enkele maanden, voor
de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven zijn we bijna klaar om alles te publiceren.
We houden je op de hoogte via de nieuwsflits.

DRUK BIJGEWOOND WEBINAR OVER DE PROJECTONDERZOEKSNOTA
CONTAINERCLUSTER LINKERSCHELDEOEVER

Woensdag 2 september 2020 organiseerden we een druk bijgewoond webinar 'Wat
wil je nog weten over Containercluster Linkerscheldeoever?'.
Projectleider Kristof Guldentops lichtte de krachtlijnen van de projectonderzoeksnota
toe. Daarna beantwoordde hij samen met MER-deskundige Jeroen Bastiaens vragen
die vooraf werden ingestuurd of tijdens het webinar via de vragenbox binnenliepen.
Op een aantal vragen kon nu nog geen concreet antwoord gegeven worden. Het
onderzoek hierover moet namelijk nog starten. De vragen die niet aan bod kwamen
(bv. omdat ze niet met Containercluster LSO, maar met de Westelijke Ontsluiting
Waaslandhaven te maken hebben), beantwoorden we nog afzonderlijk per email.
Wil je het webinar (her)bekijken? Dit kan via deze link.
We zijn ook benieuwd naar jouw mening over dit webinar.
Wat vond je goed en wat kon volgens jou anders of beter?
Laat het ons voor 30 september weten via info@cpeca.be.
Zo stemmen we de volgende editie beter af op jullie verwachtingen.

Met vragen kan terecht bij Maarten Goris, omgevingsmanager ECA
E: info@cpeca.be

