SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1216
van JOS DE MEYER
datum: 3 mei 2017

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Investeringsprogramma Waterwegen en Zeekanaal NV - Ontwikkeling Antwerpen LO
In het investeringsprogramma Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 2017, categorie
bevordering binnenvaart, lees ik dat voor de ontwikkeling van Antwerpen LO voor het
jaar 2017 in 200.000 euro wordt voorzien.
1.

Kan de minister een nauwkeurige omschrijving geven van de uit te voeren werken?

2.

Wat is de juiste timing van dit project?

3.

Wat is de stand van zaken van de voorbereiding van dit project?

BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 1216 van 3 mei 2017
van JOS DE MEYER

1. Dit budget is niet voorzien voor werken, maar betreft budgetten voor de opmaak
van ruimtelijke- en ontwikkelingsvisies op het grondgebied van Antwerpen
Linkeroever, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de stad
Antwerpen over ontwikkelingen op het grondgebied van Antwerpen Linkeroever en
ter valorisatie van de projectgronden die Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) in
deze zone in eigendom heeft. Daarnaast wordt het budget ook gebruikt voor het
opmaken van het RUP (studiebureau, opmetingsplannen, e.d.) voor Sint-Anneke
Plage. De financiering van deze zaken gebeurt samen met de stad Antwerpen.
Het budget wordt gebruikt voor verschillende initiatieven die allen bijdragen tot de
ontwikkeling van Antwerpen Linkeroever.
2. In 2017 vindt de ideeënwedstrijd Masterplan Linkeroever plaats. De tweede fase van
jurering is hiervan achter de rug. De volgende stap is de opening van de
tentoonstelling op 8 september en het symposium en de lancering van de publicatie
op 14 september. Hierna is de procedure afgerond en wordt gestart met de opmaak
van het masterplan. Daarvoor is er nog geen concrete timing gekend.
De opmaak van het RUP St-Anneke Plage is één van de acties opgezet in navolging
van het masterplan Sint-Anneke Plage dat eind oktober 2016 werd goedgekeurd. In
hetzelfde college liet de stad Antwerpen de proces- en richtnota voor RUP SintAnneke Plage goedkeuren. Momenteel zijn we bezig met het afronden van het
voorontwerp. De bewoners van de stad Antwerpen zullen in september 2017 de kans
krijgen kennis te maken met het voorontwerp. De voorlopige vaststelling is voorzien
voor oktober/november 2017. Tegen de zomer van 2018 zou het RUP afgerond
moeten zijn.
In de zomer van 2017 zal RebelGroup een studie uitvoeren naar de haalbaarheid van
het gewenste programma voor St-Anneke Plage. Mocht het nodig zijn, kan het RUP
nog worden bijgestuurd vooraleer het definitief wordt vastgesteld.
3. De ideeënwedstrijd loopt in september 2017 af met een tentoonstelling gevolgd
door een symposium.
W&Z heeft één stem in de jury van de ideeënwedstrijd en heeft de voorbereidingen
van de wedstrijd, de indieningen, alsook de jureringen intensief gevolgd.
Bij het voorontwerp van St-Anneke Plage is W&Z betrokken door middel van het
geven van feedback en advies. W&Z zal ook aanwezig zijn bij de startvergadering
van de haalbaarheidsstudie met RebelGroup en zal haar input ook in het verdere
proces leveren.

