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Uitgevoerd met Qualtrics A

Wie bent u, en namens welke stakeholder vult u deze vragenlijst in?

Dit staat ons toe contact met u op te nemen voor het interview.

VRAAG 1. Aan welke doelstellingen moet het project A102 volgens u beantwoorden om succesvol te
zijn?
 
Rangschik onderstaande antwoordmogelijkheden van 1 (belangrijkste) doelstelling tot 7 (minst belangrijke
doelstelling). Indien één van de antwoordmogelijkheden voor u geen doelstelling is, duid daarvoor dan geen
bolletje aan. Bijvoorbeeld, indien vier van de zeven antwoorden voor u doelstellingen zijn, nummert u deze van 1
tot 4, en laat u de andere drie open.
Klik op 'deselecteer alles' indien u alle ingevulde bolletjes wil uitwissen Deselecteer alles

Naam en voornaam WIM GONTHIER

Stakeholder LENORA

1 2 3 4 5 6 7

Het verbeteren van de mobiliteit en doorstroming in en rond Antwerpen (files, verkeersveiligheid,
sluipverkeer...)

Het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van de A102 (lucht, geluid, gezondheid,
vekeersleefbaarheid...)

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van ruimte en landschap in de omgeving van de A102
(ruimtelijke ontwikkeling, groenverbindingen, open ruimte, meerwaarde bovengrond...)

Het behalen van de 50/50 modal shift

Het realiseren van de A102 binnen een verwachte termijn, zonder vertragingen

Het realiseren van de A102 zonder een verwachte kostprijs te overschrijden

Andere: Communicatie naar en inbre
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Uitgevoerd met Qualtrics A

VRAAG 2. Welke onzekerheden hebben volgens u een invloed op het behalen van deze doelstellingen?

Rangschik onderstaande antwoordmogelijkheden van 1 (belangrijkste onzekerheid) tot 8 (minst belangrijke
onzekerheid). Indien één van de antwoordmogelijkheden voor u geen onzekerheid is, duid u geen bolletje aan.
Bijvoorbeeld, indien vier van de acht antwoordmogelijkheden voor u onzekerheden zijn, nummert u deze van 1
tot 4, en laat u de andere vier open.
Klik op 'deselecteer alles' indien u alle ingevulde bolletjes wil uitwissen Deselecteer alles

Indien gewenst, kan u hier toelichting geven bij uw antwoorden op de vorige twee vragen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Marktonzekerheid (onzekerheid in vraag en aanbod, bv de evolutie van het (weg)verkeer (hoeveel
weggebruikers) en de modal shift)

Technische onzekerheid (ivm de constructie/bouw van de A102)

Beleidsonzekerheid (beslissingen binnen het project of in aanverwante projecten, politieke
veranderingen, financiering project...)

Maatschappelijke onzekerheid (maatschappelijke weerstand, tegenstand, protest of steun)

Juridische onzekerheid (het correct doorlopen van procedures, juridische stappen)

Proces onzekerheid (het algemene procesverloop, interne samenwerking tussen stakeholders,
posities en doelstellingen van stakeholders, doelstellingen van het project)

Impact onzekerheid (de gevolgen van de A102 na realisatie op mobiliteit, ruimte en milieu)

Andere: Boven- versus ondergronds

Communicatie naar en inbreng van en overleg met stakeholders & omwonenden is noodzakelijk.
 
Boven- versus ondergrondse aanleg onzekerheid ivm de maatschappelijke weerstand & impact op leefmilieu en omgeving.

Standpunt van Burgerinitiatief LENORA (Leefbare Noordrand)
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Uitgevoerd met Qualtrics A

VRAAG 3. Zijn er volgens u manieren om het project A102 flexibel bij te sturen of aan te passen om zo in
te spelen op onzekerheden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Communicatie naar en inbreng van stakeholders & omwonenden

Grote twijfels over de noodzaak & timing van het project A102
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