volksraadpleging-bamtracé.be

Héél Antwerpen heeft recht
op een overkapping

Voor de volledige overkapping van de zuidelijke Ring, van de
Kennedytunnel tot het Sportpaleis, werken de overkappingsintendant,
de overheden en de burgerorganisaties Ademloos, stRaten-generaal en
Ringland al constructief samen.
Voor de noordelijke Ring voorbij het Sportpaleis en voor Linkeroever
is er nog geen oplossing in zicht. Het BAM-tracé houdt een snelle en
volledige overkapping tegen. Een beperkte bijsturing naar het meer
noordelijke Haventracé maakt wél veel mogelijk.

Het Haventracé
Ekeren

Haventracé

Luchtbal

Oosterweelknoop
3de Scheldekruising

A102 tunnel

Merksem

Overkapping noordelijke Ring
onmogelijk door BAM-tracé

Eilandje
Linkeroever
Dam

Sportpaleis

BAM-tracé
Borgerhout

Kennedytunnel

Deurne

Wommelgem

•
•

ligt 3 kilometer verder van de stad

•

zorgt voor minder verkeer en
minder files op de Ring

•

staat de aansluiting op de gescheiden
tunnels van Ringland niet in de weg

•

maakt ook in het noorden van de stad
een snelle overkapping mogelijk

•

spaart het Noordkasteel en het
grootste deel van het Sint-Annabos

•

is beter voor Linkeroever, het
Waasland en de Kempen

•

beperkt de extra procedures en hoeft
geen tijdverlies te betekenen.

RING (R1)

Overkapping
zuidelijke Ring

Borgerhout, Deurne, ’t Eilandje, den Dam, Antwerpen-Noord, de
Luchtbal, Merksem, Ekeren, Linkeroever en Zwijndrecht hebben
evenveel recht op een gezonde leefomgeving en op een snelle en
volledige overkapping als het zuiden van de stad.

leidt het havenverkeer over de
A102, de geplande tunnel tussen
Ekeren en Wommelgem

Het BAM-tracé
•

verhindert een volledige overkapping
van de noordelijke Ring

•

sluit niet aan op de gescheiden tunnels
en maakt Ringland dus onmogelijk

•
•
•

stuurt het zware havenverkeer door de stad

•

heeft geen draagvlak.

is technisch erg complex en zeer duur
kapt meer dan 100 ha bos op SintAnneke en aan het Noordkasteel

Volksraadpleging achter de hand
We werken samen met de overkappingsintendant en de overheden
om de overkapping van de zuidelijke Ring mogelijk te maken.
We geloven dat dat ook kan uitmonden in een oplossing voor de
noordelijke Ring en voor Linkeroever.
Als dat toch niet lukt en de overheid haar plannen voor de
Oosterweelverbinding op het BAM-tracé doorzet, willen we een
volksraadpleging aanvragen.

Daarom vragen Ringland,
stRaten-generaal en Ademloos
nu je handtekening
Stap 1
We willen 75.000 handtekeningen
10 procent van de Antwerpenaars kan een volksraadpleging aanvragen
met hun naam en handtekening op het officiële aanvraagformulier.
Daarop staat dezelfde vraag als in 2009.
"Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige
vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen
Zwijndrecht/Linkeroever en Borgerhout/Deurne? Ja of neen?"

Stap 2
Zet de overheid haar plannen voor de Oosterweelverbinding op het
BAM-tracé toch door? Dan kunnen we met genoeg handtekeningen aan
de stad Antwerpen vragen om een volksraadpleging te organiseren.
Elke Antwerpenaar kan dan voor of tegen het BAM-tracé stemmen.

Teken het formulier

om een volksraadpleging te kunnen aanvragen
Hoe?
• Zet je naam, geboortedatum, adres en handtekening duidelijk leesbaar op
het officiële formulier.
• Vraag je familie, buren, vrienden en kennissen om ook te tekenen.

Wie mag tekenen?
• Iedereen vanaf 16 jaar die woont in Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne,
Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Hoboken, Merksem of Wilrijk en ingeschreven is in 		
het bevolkingsregister van Antwerpen.
• Ben je bijna 16, teken dan ook. De leeftijdsgrens telt op het moment dat we de 			
volksraadpleging aanvragen.
• Twee keer tekenen heeft geen zin.

Waar lever je het formulier weer in?
• Bij een vrijwilliger van Ringland, stRaten-generaal of Ademloos.
Je vindt onze vrijwilligers
			 • elke zondag van 15 tot 17 uur in Park Spoor Noord
			 • op tal van evenementen in de stad, een hele zomer lang
			 • waar de affiche ‘TEKEN HIER’ hangt
• Per post:
Volksraadpleging
p.a. Moorkensplein 14, 2140 Borgerhout

Ook jij kan meehelpen!
•
•
•
•

Hang de affiche aan je raam.
Download meer formulieren via volksraadpleging-bamtracé.be
Ga rond in je straat en vraag al je buren om te tekenen.
Werk actief mee aan de campagne. Engageer je als vrijwilliger voor campagnestands
en evenementen. Meld je aan op volksraadpleging-bamtracé.be

Kunnen we die 75.000 handtekeningen verzamelen?

Natuurlijk!

7.500 formulieren vol handtekeningen en we zijn er.

volksraadpleging-bamtracé.be

