NIEUWSFLITS Extra Containercapaciteit Antwerpen - Editie 15 december 2020

INHOUD
Bufferroute van 17 december tot 3 januari
Documenten actorenoverleg 24 november online

BUFFERROUTE VAN 17 DECEMBER TOT 3 JANUARI: JOUW MENING TELT!
In de context van het complex project ECA is de aanleg van een ononderbroken
buffer voorzien langs de hele westelijke zijde van de Waaslandhaven, in de vorm van
een dijk met beplanting. De dijk loopt vanaf de Watermolendijk in Verrebroek, langs
Drijdijk, Putten Weiden en Putten Hoog tot aan de Schelde bij Doel.
Een aantal inrichtingsprincipes ligt al vast. Voor andere is nog heel wat inspraak
mogelijk. Hiervoor leggen we ons oor te luisteren bij de polderbewoners.
Van 17 december 2020 tot 3 januari 2021 kan iedereen die dat wil
deelnemen aan de Bufferroute.
Dit is een traject van ongeveer 10 km (enkel) langs de toekomstige buffer. Je kan dit
traject te voet, met de fiets of de auto afleggen.
Op 5 haltes voorzien we panelen met uitleg over de toekomstplannen. Je kan de
haltes van jouw keuze bezoeken en verdere uitleg nalezen op
https://www.cpeca.be/bufferroute.
Alle inwoners van Kallo, Verrebroek, Kieldrecht en Doel vinden in de komende week
een folder met meer uitleg in hun brievenbus.
Reageren op de voorstellen kan tot 3 januari 2021 ter plaatse via de QR-code op elk
paneel. Deelnemen kan ook thuis via het inspraakluik op bovenstaande website.
We bekijken alle opmerkingen grondig en maken daarna bekend hoe we er mee
omgaan in de komende maanden en jaren.

DOCUMENTEN ACTORENOVERLEG 24 NOVEMBER ONLINE
Op dinsdag 24 november 2020 organiseerden we een druk bijgewoond online
actorenoverleg.
De presentatie, opnames en het verslag kan je downloaden via deze link.
Verder wensen we jou van harte een sfeervolle kerst en een fijn eindejaar.
Maarten Goris,
Omgevingsmanager ECA

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

