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T.a.v. de leden van de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Beste

Betre  het nieuws dat de bijkomende geluidsschermen aan de A12 t.h.v. de (nu) Ekerse wijk
Schoonbroek eindelijk in het voorjaar 2021 gaan geplaatst worden.

h ps://atv.be/nieuws/geluidsschermen-ekerse-wijk-schoonbroek-worden-in-het-voorjaar-2021-
geplaatst-
106551? clid=IwAR12EDunTpw7ekkuZTl4UuAhxAOBPvZbbNjw1ihfAURthJJDsCsAtGRnbmQ

h ps://atv.be/nieuws/geluidswerende-schermen-naast-a12-in-ekeren

Dit is posi ef nieuws voor de directe omwonenden van deze wijk na jarenlang ijveren en geduld,
met steun van de Ekerse districtsraad.

Graag willen wij hierop aansluitend de aandacht ves gen op een ander nijpend probleem en dit is
de geluidsoverlast voor de bewoners van Berendrecht-Zandvliet die in de buurt van de A12 wonen,
een geluidsoverlast die door een toekoms ge realisa e van het volledig Toekomstverbond (lees :
meer (vracht)autoverkeer over een geop maliseerd / verbrede (?) A12) spij g genoeg alleen maar
gaat toenemen.

I.v.m. de geluidsoverlast t.h.v. Havana-site & Rozemaai is in 2012 er door de gerenomeerde
onderzoeksfirma Antea een studie afgeleverd

h ps://mer.lne.be/merdatabank/uploads/b1996.pdf

In deze studie worden o.a. me ngen besproken i.v.m. geluid(soverlast) rond de zone "Havana-site
& Rozemaai" en worden er uit de conclusies een reeks aanbevelen geformuleerd. Eén daarvan is
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het plaatsen van geluidsschermen t.b.v. het afschermen van de wijk Rozemaai. We kunnen er met
grote stelligheid vanuit gaan dat de toen gemeten geluidswaarden door het sinds 2012 toenemend
(vracht)autoverkeer over de A12 nu in 2020 al lang achterhaald zijn en dat door de toekoms ge
"verwezenlijkingen" van het Toekomstverbond deze geluids(overlast)waarden zonder twijfel alleen
maar exponen eel gaan s jgen!

Van uit ons burgerini a ef Lenora hebben wij deze studie al aangebracht binnen de Werkbank
"Radicaal Haventracé" & het Complex Project "Oostelijk deel van het Haventracé", in het verlengde
van het Toekomstverbond dat in 2017 door de beleidsmakers en de drie grote burgerbewegingen
afgesloten werd. Een Werkbank & Complex Project waar ook het Districtsbestuur van Berendrecht-
Zandvliet-Lillo vertegenwoordigd / aanwezig is.

Hierbij willen wij dan ook aan het Districtsbestuur & de Districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo
vragen om met aandrang de vraag naar een gelijkaardige studie mee op de agenda te plaatsen,
onder de aandacht te brengen en te (blijven) ijveren voor het realiseren van een lee are
woonomgeving voor zijn eigen burgers.

Graag zien wij uw reac e tegemoet, rekenend op de blijvende en onvoorwaardelijke steun vanuit
uw Districtsbestuur en de Districtsraad.

Met lee are groeten
Wim Gonthier

voor LENORA - Burgerini a ef Lee are Noordrand
www.lenora.be - h p://facebook.com/Lee are-Noordrand

Bijlagen:

Rozemaai_2012-03-13 ANTEA Geluidsstudie Rozemaai-Havana 182676par.pdf 1,8 MB
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