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Onderwerp: Noordrand - Geluidsschermen Schoonbroek - Ekeren
Van: LENORA Burgerini a ef <info@lenora.be>
Datum: 6/12/2020 19:25
Aan: Werner De Kerf PVDA DistrRaad <werner.dekerf@antwerpen.be>, Iris Marynissen VB
DistrRaad <iris.marynissen@antwerpen.be>, Mick De Maere OVLD DistrSchepen Begro ng+
Communica e <mick.demaere@antwerpen.be>, Bieke Dierick NVA DistrRaad
<bieke.dierick@antwerpen.be>, Marc Elseviers NVA DistrSchepen Mobiliteit
<marc.elseviers@antwerpen.be>, Ann Koekhoven NVA DistrRaad
<ann.koekhoven@antwerpen.be>, Freddy Geens VB DistrRaad <freddy.geens@antwerpen.be>,
Ludo Van Reusel NVA DistrRaad <ludo.vanreusel@antwerpen.be>, Lo e Vergauwen GROEN
DistrRaad <lo e.vergauwen@antwerpen.be>, Koen Palinckx NVA DistrVoorzi er+Openbare
Werken <koen.palinckx@antwerpen.be>, Ilse De Schu er GROEN DistrRaad
<ilse.deschu er@skynet.be>, Fabienne Van Damme SPA DistrRaad
<fabienne.vandamme@antwerpen.be>, Annemie Plompen NVA DistrSchepen
Stadsmakers+Wijkwerking <annemie.plompen@antwerpen.be>, Tamara Heynen CD&V DistrRaad
<tamara.heynen@antwerpen.be>, Ronny Kruyniers SPA DistrSchepen Jeugd+Groen
<ronny.kruyniers@telenet.be>, Ellen Malﬂiet NVA DistrRaad <ellen.malﬂiet@antwerpen.be>, Kurt
Van Noten VB DistrRaad <kurt.vannoten@antwerpen.be>, Mar ne Voets NVA DistrRaad
<mar ne.voets@antwerpen.be>, Guido Staes GROEN DistrRaad <guido.staes@hotmail.com>, Filip
Van den Broeck VB DistrRaad <ﬁlip.vandenbroeck@antwerpen.be>, Brecht Mertens NVA DistrRaad
<brecht.mertens@antwerpen.be>
BCC: Brenda Van Damme Jan Ympijnstraat <brendavandamme@telenet.be>, Christel Boon
<boon_christel@yahoo.com>, Boudewijn Jongenelen <boudewijn.jongenelen@telenet.be>, Wim
Gonthier <wim.gonthier@gmail.com>, Sarah Stoﬀels <sarahstoﬀels@hotmail.com>, Jeroen De
Schepper <jeroen4.ds@gmail.com>, Hendrik Baeten <hendrik.baeten@telenet.be>, An Willems
<an.wim.wg@gmail.com>, Peter Desmaretz <peter.desmaretz@gmail.com>, Raymond Leemans
Jeugd&Cultuur Beheer - SPA Schoonbroek-Rozemaai <raymond.leemans2@telenet.be>
T.a.v. de leden van de districtsraad Ekeren
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-2021geplaatst106551? 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 voor de extra meters beginnend vanonder de
Transcon nentaalbrug.
Graag willen wij hierop aansluitend de aandacht ves gen op een ander nijpend probleem en dit is
de geluidsoverlast voor de Ekerse wijk Rozemaai. Bij de (her)aanleg van het natuurbelevingspark is
daar tegen de A12 heel wat groen gesneuveld waardoor er serieuze gaten in de
"geluidsafscherming" gevallen zijn. Hierdoor is de geluidsoverlast serieus gestegen wat bij de
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omwonenden voor aanzienlijk extra overlast gezorgd hee (zeker niet subjec ef te nemen). Een
geluidsoverlast die door een toekoms ge realisa e van het volledig Toekomstverbond (lees : meer
(vracht)autoverkeer over een geop maliseerd / verbrede (?) A12 rond Ekeren) spij g genoeg
alleen maar gaat toenemen.
I.v.m. deze 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
het plaatsen van geluidsschermen t.b.v. het afschermen van de wijk Rozemaai, startend vanaf de
Ekerse Steenweg over het op- en afri encomplex van de A12 t.h.v. de zone Luithagen tot aan de
Transcon nentaalbrug. 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 Ekeren
vertegenwoordigd / aanwezig is.
Hierbij willen wij dan ook aan het Ekers Districtsbestuur / Districtsraad vragen om deze studie mee
op de agenda te plaatsen, onder de aandacht te brengen en te (blijven) ijveren voor het realiseren
van :
1) Een op malisa e van de Antea-studie 2012 met uitbreiding naar de wijken Schoonbroek en
Edison.
2) Een zoals in de studie voorgestelde plaatsing van degelijke (en hoge) geluidsschermen om de
wijk Rozemaai van geluid(soverlast) af te schermen met uitbreiding naar de wijken Schoonbroek
en Edison.
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
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