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21 januari 2016

Departement LNE, Dienst Mer
Koning Albert IIlaan 20, bus 8
1000 Brussel

inspraakreactie Gents MilieFront kennisgevingsnota
projectMER voor de realisatie van de Verapazbrug en de omgevingsaanleg rond de brug
PR2303

Geachte,

Hierbij wenst het Gents MilieuFront vzw (GMF), erkende regionale milieuvereniging,
gebruik te maken van de mogelijkheid om opmerkingen en alternatieven naar voor te
brengen over de kennisgeving van de ProjectMER
PR2303 projectMER voor de realisatie van de Verapazbrug en de omgevingsaanleg rond de
brug te Gent waarvan het openbaar onderzoek loopt tot en met 22 januari 2016.
Als Gentse milieuvereniging willen we van deze gelegenheid gebruik maken om te
reageren op deze kennisgeving GMF heeft de volgende bedenkingen, vragen en/of
aanvullende onderzoeksvragen:
Gents MilieuFront merkt op dat de in de kennisgevingsnota van de projectMer veel aandacht
gaat naar openbaar vervoer, maar dat die aandacht bijna exclusief gaat naar de toekomstige
tramlijn die aan Dok Noord en Dok Zuid zal komen.

Gents MilieuFront wil dat ook een toekomstige tramlijn over de Verapazbrug wordt onderzocht.
Hoewel het blijkbaar technisch mogelijk wordt om in de toekomst een tram over de brug te laten
rijden zien de visualisaties voor de brug er niet veel belovend uit. Er is plaats voor autoverkeer
en fietsen maar het openbaar vervoer krijgt geen aparte ruimte.
De stad Gent is momenteel haar mobiliteits en circulatieplan aan het voorbereiden. Daarin gaat
veel aandacht naar het ontsluiten van de binnenstad en Park&Rides. Het Gents MilieuFront
denkt dat een ontsluiting van de de stad via een doortrekking van de tram van het Neuseplein
tot aan de parking aan bv Decathlon of het rondpunt aan de Port Arthurlaan grote
mogelijkheden biedt om Gent in de toekomst anders te ontsluiten. Gents MilieuFront vraagt om
het ontwerp van de brug al na te denken om deze tramlijn niet te hypthekeren.
Alvast bedankt om onze vraag mee te overwegen en te laten onderzoeken
Vriendelijke groeten

Steven Geirnaert
Gents MilieuFront

