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id Vraag Gemeente Wijk Vraag aan 1 Vraag aan 2

1
Graag onderzoek om de autostrade naar Noordelaan (achter Ekerse putten) te laten lopen. Probleem 

van geluid voor Schoonbroek opgelost
NA NA NA NA

2 Hoeveel % meer verkeer wordt er verwacht op de A12 NA NA NA NA

3
Hoe wordt er voor gezorgt dat de mening van Lenora niet verloren gaat in de werkgroepen zodat er 

rekening mee gehouden wordt
BEZALI Berendrecht Kabinet Kennis NA

4 Wanneer start de werking voor de echte Noordrand BEZALI Berendrecht Kabinet Kennis NA

5

U bent verbaasd dat Ekeren nu pas in actie schiet … Is het niet zo dat tot nu toe Ekeren in geen enkel 

MER opgenomen is, Ondanks de verschillende vragen tijdens inspraakperiodes (MER Oosterweel, 

MERR11)

Ekeren Kabinet Weyts

6
Welke maatregelen gaan er voor zorgen dat het geluid vermindert? Tip: elektrische wgens + 

vrachtwagens, treinspoor zoals in Japan op luchtkussens
Ekeren Centrum NA NA

7

Er gaat meer (zwaar vracht) verkeer naar het noorden van Antwerpen geleid worden. De A12 is nu al 

oververzadigd. 1 thv Berendrecht/Zandvliet zijn geluidsschermen een absolute noodzakelijkheid. 

Bewoners van deze dorpen kunnen bij problemen op A12 niet uit het dorp. Wat als er geëvacueerd 

moet worden? Niet zo ondenkbaar met naastgelegen Seveso gebied.

Berendrecht Kabinet Weyts Kabinet Kennis

8
Waarom geen regelmatig openbaar vervoer (soort metro) langs de Schelde en Noorderlaan? Waarom 

geen openbaar vervoer Oost-West verbinding Schoten-Haven?
Schoten Deuzeld NA NA

9
Is een overkapping van de ring nog zinvol als we pakweg binnen 30 jaar alles met een electrische auto 

rijden? (= weg met fijn stof??)
Antwerpen Schoonbroek NA NA

10
Modal shift is een essentieel onderdeel van het toekomstverbond, maar de communicatie met de lijn 

is allerminst vlot te noemen. Hoe zien jullie dit evolueren?
Ekeren NA NA

11 Is de overkapping niet gevaarlijk bij brand? Ekeren Ringland NA

12 Op de website "toekomstverbond.be" graag concrete info over oa. het haventracé. Ekeren centrum Kabinet Kennis Ringland

13
De toekomst van de Antwerpse haven ligt op Linkeroever = Oostvlaanderen. Waarom daar geen 

goede infrastructuur ipv rechteroever?
ekeren Kabinet Weyts Kabinet Kennis

14 Waarom eerst werken ipv eerst een leefbaar/fietsbaar fietspad. Dit is in Antwerpen een schandaal. Ekeren Leugenberg Kabinet Kennis NA

15 Waar haalt u de "air" dat een nog groter project ineens wel fatsoenlijk zal verlopen? Ekeren Leugenberg Kabinet Kennis NA

16
Kunnen wij net zoals anderen naar de Raad van State stappen en "nee" zeggen? Wij hadden geen 

reden en nu wij er één krijgen kan dit niet.
Ekeren Schoonbroek Lenora NA

17 Wat gaat Lenora zeggen als het er op aankomst? Ekeren Leugenberg Lenora NA

18
Geen politieke partij <-> politiek veegt nu al zijn voeten aan de minderheden, vanuit welke ideologie 

gaan ze dit nu wel doen?
Ekeren Leugenberg Lenora NA

19
Waarom wordt in het stad alles opengebroken zonder overleg en structuur? Als ondernemer loop ik 

overal vast. Ekeren <-> eilandje 40 min.
Ekeren Kabinet Kennis NA

20

Mbt afschaffing van op/afritten Leugenberg en Stabroek en aanleg nieuwe knoop: werd er al een 

mobil split(?) gemaakt? Is er kennis van de huidige verkeersstroom Ettenhoven - Hoge weg - 

Molenstraat - Plasstraat - Leugenberg in de ochtendspits?

Kabinet Weyts Kabinet Kennis

21 Wat heeft de 22 verloren jaren gekost? Ekeren Wilgehoeve Kabinet Weyts Kabinet Kennis
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22
Kan de naam Oosterweel los komen van het verkeersproject? Oosterweel is een geofferd dorp, na het 

einde van de petro-chemie kan het dan weer ontstaan.
Ekeren NA NA

23 Zit de Nx mee in het haventracé? Hoe ver is de planning? Stabroek Kabinet Weyts Ringland

24
Als de A12 zo druk wordt, wat dan met de connectie thv het Markiezaat knooppunt? Slechts 1 rijbaan 

Vlissingen en 1 rijbaan Bergen oz
Ekeren Mariaburg Kabinet Weyts Lenora

25
Welke maatregelen gaan er voor zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert? Wat met fijn stof, hoe weg 

krijgen?
Ekeren Centrum NA NA

26
De wijken Rozemaai, Hagelkruis, Schoonbroek, Edison komen op 1/1/2019 bij Ekeren. 5000 mensen 

die vlak tegen de A12 wonen. Wat doet u als eerste voor onze wijken?
Antwerpen Schoonbroek Kabinet Kennis District Ekeren

27
Hoe zit het met investeringen in het openbaar vervoer? In Merksem zitten alle bussen & trams in elke 

spits overvol.
Merksem Vogelwijk Kabinet Weyts NA

28

De polder tussen A12 en Leugenberg en de polder Ettenhove zijn recent samengevoegd. Wat is hier 

het doel van? Beide polders zijn bevoegdheid Antwerpen en dus ruimte voor extra 

snelwegverbinding?

Ekeren Leugenberg District Ekeren NA

29 Waarom kunnen er niet minder opritten zijn? Ekeren Konijnenberg Kabinet Weyts NA

30 Waarom niet voor elk bedrijfsvoertuig kmheffing? Ekeren Konijnenberg Kabinet Weyts NA

31
Verplaatsingen van Ekeren-Donk naar Antwerpen centrum is met de fiets en gevaarlijk avontuur, met 

openbaar vervoer een ramp! De lijn trekt zich hier niets van aan .. En de politiek?
ekeren Donk Kabinet Weyts Ringland

32 Geluidsoverlast die er nu al is in Ekeren-Donk, wordt die door de A102 nog erger? Ekeren Donk Kabinet Weyts Ringland

33

Zijn er plannen om de fietsverbindingen tussen de noordrand en de stad te verbeteren? De Singel, 

ringfietspad aan slachthuislaan bv zijn mooie realisaties, maar het stuk aan de andere kant (merksem - 

Ekeren) is niet voorzien op stijgende capaciteit.

ekeren Donk Kabinet Weyts Kabinet Kennis

34

Denkt u niet dat het ook een oplossing kan zijn de Liefkenshoektunnel te vergroten (zeker 

toekomstgericht) en ook (toch) tolvrij te maken zodat veel verkeer niet meer langs het stad moet 

komen (zeker datgene dat bestemd is voor de haven)

Antwerpen Schoonbroek Kabinet Weyts Kabinet Kennis

35
Wij maken ons veel zorgen om het fijn stof dat er meer zal komen in onze wijken. Wat zou u daaraan 

doen?
Antwerpen Schoonbroek District Ekeren NA

36
Modal split(?) priotair en concreet aanpakken, dan is misschien de rest niet meer nodig. Groei-groei-

groei, waar is het einde en waar komen we onszelf tegen?
Stabroek NA NA

37
Momenteel is er veel sluipverkeer langs de Veltwijcklaan en de Boerendijk. Hoe en waar gaan in de 

toekomst de aansluitingen met de ring gemaakt worden vanuit Ekeren?
Ekeren Boerendijk NA NA

38
Sluipweg vs haventracé. Wat als er een ongeval gebeurd en het zwaar verkeer sluipwegen gebruikt 

zoals Noorderlaan - Luithagen - Groot Hagelkruis/Schoonbroek - Leugenberg terug A12?
Ekeren

Groot 

Hagelkruis
NA NA

39 Is de brug A12/Leugenberg breed genoeg voor extra rijstroken? Antwerpen Schoonbroek Kabinet Weyts District Ekeren

40 Kunnen er extra geluidsweringen worden voorzien thv Schoonbroek/Rozemaai? Antwerpen Schoonbroek Kabinet Weyts District Ekeren
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41

Ik deel de bezordheid van Lenora. De nadruk ligt op mobiliteit, maar ik mis het belang van de 

leefbaarheid. Deze leefbaarheid komt wel aan bod in Deurne, Borgerhout (= dicht bevolkte 

districten), de stad (ondertunneling en zo meer groen, Ringland tot en met Luchtbal), maar wat met 

Ekeren? Effect van einde tunnel ten zuiden van Ekeren, denk aan de sterk vervuilde lucht bij 

overheersende ZW wind + extra overlast door 2e spoorontsluiting = niet alleen geluidsoverlast, maar 

ook trillingen en fijn stof bij remmen. Ik vrees dat wij een beetje worden verwaasloosd en het 

"groene" district minder leefbaar wordt?

Ekeren Mariaburg District Ekeren Ringland

42
Wanneer gaat het NIMBY syndroom van tafel geveegd worden en wordt de tramlijn doorgetrokken 

naar Ekeren?
Ekeren Leugenberg District Ekeren NA

43 Hoe zit het met de huidige afritten op de A12? Kapellen NA NA

44 Waarom geen spoorverbindingen om de 15min naar Antwerpen? NA NA

45 Voor de minder mobiele mensen: wanneer komt de tram tot in Ekeren centrum? NA NA

46 Komt er een fietstunnel in de nieuw te boren tunnel (Scheldeverbinding en extra Tijsmanstunnel)? Berendrecht Kabinet Weyts NA

47 Zijn de werkgemeenschappen al opgericht, indien niet, wanneer dan? Merksem Vogelwijk Kabinet Weyts Kabinet Kennis

48 Hoe aan te sluiten bij de werkgemeenschappen? Merksem Volgelwijk Kabinet Weyts Kabinet Kennis

49 De regioraad, bestaat deze al? Merksem Vogelwijk Kabinet Weyts Kabinet Kennis

50
Als "niet-politiek" burgerinitiatief, waarom verwijst u naar politieke partijen en naar de verkiezingen 

2018? Hoe rijmt u dit?
Ekeren Centrum Lenora NA

51

De uitmonding van de tunnelmonden en he bijkomend verkeer op de A12 zal veel lawaai en fijn stof 

geven. Dit bovenop de uitstoot van de haven. Zijn er al maatregelen voor de wijken dicht tegen de 

A12?

Kapellen Centrum NA NA

52

De ogenblikken dat we geen geluidsoverlast hebben van de A12-E19 is wanneer het verkeer stil staat. 

Een overkapping is ok voor het geluid, maar dat gaat het fijn stof en roe tniet verminderen als het 

blijft stil staan. A12 en E19 zijn nu al dikwijls verzadigd. Gaa, de uitbreidingen geen extra verkeer 

aantrekken?

Ekeren Donk NA NA

53 Wanneer gaat de Salaadweg open voor fietsers richtin gEkeren Luchtbal? Ekeren Donk District Ekeren Lenora

54 Wat met de vervuilende lucht die uit de overkapping komt? ekeren Centrum District Ekeren Ringland

55 Hoe luchtvervuiling aanpakken rond haventracé? Ekeren Centrum District Ekeren Ringland

56 Wat met het op/afrittencomplex Leugenberg, blijft deze bestaan of verdwijnt deze? Ekeren Leugenberg Kabinet Weyts Lenora

57
Bestaan er concrete plannen over de aanleg van het haventracé met op -en afrittencomplexen aan de 

Leugenberg (weg NX, afschaffen oprit/afrit Leugenberg)?
Ekeren Leugenberg Lenora NA

58
In afwachting van al deze werken, ken er momenteel al een snelheidsvertraging op de A12 

doogevoerd worden o mlawaai en fijnstof te verminderen?
Antwerpen rozemaai NA NA

59 Is er een samenwerking om de leefbaarheid te vrijwaren? Antwerpen Schoonbroek District Ekeren Lenora

60
De modal shift is een prioriteit, er wordt al heel lang gepleit o mextra tramlijnen aan te leggen om de 

gemeenten eventueel via de ring optimaal te verbinden. Gaat dit er ooit van komen?
Antwerpen Schoonbroek Kabinet Kennis Lenora
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61
Wat als "de lijn" binnen afzienbare tijd geprivatiseerd wordt? Hoe liggen de kaarten dan om het 

openbaar in de visie van de modal shift te betrekken?
Antwerpen Schoonbroek Kabinet Kennis Ringland

62
Kan er kmheffing komen op alle gewestwegen en grote gemeentewegen in de noordrand zodat niet 

alles vol vrachtwagens gaat rijden?
Stabroek Kabinet Weyts Kabinet Kennis

63
Wat wordt de bijdrage van het havenbedrijf of de "haven"? Wordt er aan hun een bijdrage gevraagd 

voor leefbaarheidsmaatregelingen wanneer de havencapaciteit vergroot?
Stabroek Kabinet Weyts District Ekeren

64
Hoe komt het dat er een toekomstverbond afgesloten werd; blijkbaar zonder deinbreng van de 

districten?
Antwerpen Schoonbroek Kabinet Weyts District Ekeren

65 Wordt er iets gedaan als opvang voor het sluipverkeer door Stabroek/Hoevenen? Hoevenen
Antwerpse 

Steenweg
Kabinet Weyts Kabinet Kennis

66 Komen er extra snelheidscamera's? Hoevenen Kabinet Weyts Kabinet Kennis

67

Er is sprake van volgende aanpassingen: capaciteitsuitbreiding van de A12, op- en afrittencomplex 

Leugenberg verdwijnen, er komt een 2e tijsmanstunnel. Wat is hiervoor concreet al beslist en o 

pwelke termijn worden deze werken uitgevoerd?

Antwerpen Schoonbroek Kabinet Weyts Kabinet Kennis

68
Eerst een actiegroep Leefbare Noordrand, nu een burgerinitiatief LENORA? Wat is het verschil en wat 

gaan jullie nu eigenlijk doen?
Antwerpen Schoonbroek Lenora NA

69 Hoe moet het ADR/gevaarlijke stoffen verkeer gaan rijden van Noord naar Zuid of Oost naar West? Stabroek Kabinet Weyts Ringland

70 Er zouden heel wat op en afritten complexen verdwijnen op de A12, klopt dit? Hoevenen Kabinet Weyts Kabinet Kennis

71 Waar zou de tunnel ter hoogte van Ekeren bovenkomen? Hoevenen Kabinet Weyts Kabinet Kennis

72 Komen er extra rijstroken in beide richtingen op de A12 bij? Hoevenen Kabinet Weyts Kabinet Kennis

73
Waarom kan er niet gedacht worden aan een uitbreiding van de snelweg langs de andere kant van de 

Ekerse putten richting haven? (vb. verlenging Noorderlaan)
Ekeren Centrum NA NA

74 Nog veel te onderzoeken, toch een toekomstverbond, vreemd? Ekeren Kabinet Weyts Kabinet Kennis

75
Tijsmanstunnel zit vol met mensen die gaan werken. Initiatieven zullen niet werken. Geen 

mogelijkheid voor fietstunnels?
Ekeren Boerendijk Kabinet Weyts NA

76
Inspraak via werktafels. Hoe zit het met de betrokkenheid 

Ekeren/Stabroek/Berendrecht/Zandvliet/Hoevenen? Welke afspraken?
Hoevenen Kabinet Kennis NA

77
"De keuze versterken tussen R1 en R2 ter hoogte van De Kleine Bareel", wat houdt dat concreet in? 

Wellicht gaat dat om meer dan bewegwijzering, maar eerder over infrstructuur, extra rijstroken, … ?
Ekeren Donk Kabinet Weyts NA

78 Waarom is de tram niet doorgetrokken to tEkeren? Dit is een gemiste kans voor de modal shift, Ekeren Mariaburg Kabinet Kennis NA

79
Uitbreiding van de havenweg aan Schoonbroek? Langs de kant van de huizen of Muisbroek en 

hoeveel rijstroken?
Antwerpen Schoonbroek Kabinet Weyts Ringland

80 Waar komt de tunnel exact boven? Kabinet Weyts NA

81 Van tunnelmonden weet men dat ze uiterst ongezond zijn, waarom nog een dak? Ringland NA

82 Mogen de inwoners van Ekeren vervroegd op pensioen gezien de leeftijd zeal dalen? Kabinet Weyts NA

83 Is er een mogelijkheid voor schermen langs de A12 van Schoonbroek tot Hoevenen? Hoevenen Kabinet Weyts Kabinet Kennis
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84
Waarom de ring niet verder ontlasten door het realiseren van de grote ring? (verbinding E19-E313-

A12-E19)
Ekeren Donk Kabinet Weyts NA

85

Ik ging vroeger met de tram naar de "koekenstad". Wanneer kan dit terug vanuit Ekeren? Dit makkte 

trouwens ook deel uit van alle masterplannen tot nu toe en verbeterd multimodiaal verkeersmodel: 

spits vermijden.

ekeren Kabinet Kennis NA

86
Waarom betalen wij evenveel belasting als Antwerpen terwijl "de stad" zijn vuiligheid aan de rand wil 

lozen en zo de stad leefbaarder wil maken in zijn kern?
Ekeren Leugenberg Kabinet Weyts Kabinet Kennis

87 Waarom de tunnel niet laten bovenkomen in de haven zelf? ekeren Leugenberg Kabinet Weyts Kabinet Kennis

88 Worden er rijvakken bijgelgd in de Liefkenshoektunnel? Antwerpen Schoonbroek Kabinet Weyts Lenora

89
30km zone: in theorie heel mooi maar fietsers zijn geen levende afremmaatregelingen, de auto's 

rijden niet rustiger! Ze hebben haast omdat er over gewerkt wordt. Wat kan hieraan gedaan worden?
ekeren centrum Kabinet Kennis District Ekeren

90
Modal shift 50/50: waarom geen velo fietsen in Ekeren om zo gemakkelijk op elk uur in het stad te 

geraken, ook met de vroege/late/nacht shift/op stap ipv de auto?
Ekeren centrum Kabinet Kennis NA

91 Is Ekeren ook niet het kernpunt van de 2e spoortoegang? Wordt Ekeren dan niet onleefbaar? Ekeren centrum Kabinet Weyts NA

92 Waarom geen deftig voetpad vd kerk naar P+R/tram 6? Ekeren Konijnenberg Kabinet Kennis District Ekeren

93 Alles overkappen en via tunnels, maar wat als er een ongeval gebeurd? Ekeren centrum Ringland NA

94
Is de 7e werkbank die gevraagd wordt eigenlijk niet de MER van het haventracé? Kan die MER met 

inspraak georganiseerd worden?
Kabinet Weyts Ringland

95
Schoonbroek zou de ring van Ekeren worden, kan voor de Leugenberg de automobilist alert worden 

gemaakt om deze wijk te vermijden?
Ekeren Schoonbroek NA NA

96
Kunnen er snelheidsdrempel worden evenals meerder zebrapaden op Schoonbroek, Bilderdijk, 

Sprangweelstraat?
Ekeren Schoonbroek NA NA

97 Waarom geen tram tot in Ekeren centrum? Ekeren Mariaburg Kabinet Kennis District Ekeren

98
Waarom slechts 1 trein die stopt in Mariaburg richting Essen? Wat met spoor 13 richting Bergen o 

Zoom?
Ekeren Mariaburg Kabinet Kennis District Ekeren

99 Waarom geen tram tot in Ekeren? Ekeren District Ekeren NA

100 Waarom een autostrade die in de hoogte ligt niet overkoepelen met (doorzichtige) zonnepanelen Schoten NA NA

101 Wat met tramverlenging tot aan de grens? Schoten NA NA

102
Betreffende ondertunneling A102. = voordelig voor fijnstof/geluid, = nadelig voor waterhuishouding. 

Hoe zal de extra wateroverlast worden ondervangen?
Ekeren Donk Kabinet Weyts Ringland

103

In de krant GVA van 10/11, verneem ik dat u zich inzet voor 56.000 inwoners, waaronder de 39 van 

Lillo. Graag had ik van u gehoord welke stappen er ondernomen zijn om de verkeersdruk te 

verbeteren komende van de A12, zowel vanuit Nederland als Antwerpen, richting linker oever en 

terug.
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104

Volgens Europese normen moeten aansluiting van snelwegen open zijn.

m.a.w. de uitmondingen van ondertunneling  liggen in de slechts mogelijke positie voor Ekeren, 

namelijk Z en ZW.

Met de overheersende winden  waait het fijn stof richting Ekeren centrum.

Vraag :  worden er afzuigfilters voorzien op de uitmondingen ?

(deze installaties zijn zeer duur en vergen veel onderhoud !)

105

Ik ben op de vergadering geweest (08-11-17) en ben verschoten dat er zo veel volk opgekomen was 

das goe !!!!! nu mijn vraag is wat gaat er gebeuren als er een file is op de a12 en het zwaar vervoer 

niet verder kan ? nu is het dat nog altijd dat het zwaar vervoer het groot hagelkruis gebruiken als 

sluipweg en dat met die verdoemte verkeersdrempels voor ons huizen dus niet leefbaar is en dat er 

huizen zijn waarvan al scheuren en barsten de zien zijn, we hebben bart de wever erover 

aangesproken en werd er een bord geplaatst  die de chauffeurs niet kunnen lezen want ze gebruiken 

hun gps om  op een ander manier op de snelweg te geraken bv leugenberg wat kan er aan gedaan 

worden dat er geen zwaar vervoer meer doorkomt zeker dat de ringland en companie van plan zijn 

om aan de a12 de werken zijnde de haven trace wat ook de mogelijkheid bestaat eens dat de 

chauffeurs weten dat ze ook langs schoonbroek zouden kunnen rijden om op a12 de geraken via de 

leugenberg hopend op een bericht wens ik u nog een prettige dag toe

106
De voorgestelde innitiatieven gaan over een lange termijn (> 10jaar) - Wordt er voldoende rekening 

gehouden met vervoersmiddelen van de toekomst zoals zelfrijdende (vracht)wagens?
Ekeren Donk Kabinet Weyts Kabinet Kennis

107
Ik wil wel eens weten hoeveel mensen (in de zaal) hun eigen mobiliteit willen aanpassen richting 50% 

modal-shift
Zaal

108 Waarom stopt de treinverbinding Ekeren - Centraal Station niet in Berchem-Station? Ekeren

109

Waarom wordt de Liefkenshoektunnel nu niet tolvrij gemaakt met "begeleiding" (?) aan de 

Tijmanstunnel want het personenverkeer op de R2 zorgt voor veel trafiek - Wij van burgerplatform 

Liefkenshoek vragen sinds 2010 een test met een tolvrije LHT (wordt al jaar na jaar afgewezen) - Heel 

de zogezegde inspraak is een schertsvertoning want de hoofdlijnen liggen al (discreet) vast min het 

Toekomstverbond.

Oudenaarde Kabinet Weyts

110


