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Verontrustende studie
NV De Scheepvaart gaf begin 2010 opdracht om de nood-
zaak tot een capaciteitsuitbreiding van de sluizencom-
plexen op het Albertkanaal te onderzoeken. Het sluizen-
complex van Wijnegem is er één van. Aanleiding voor het 
onderzoek vormde de vaststelling dat – door de gestage 
toename van het verkeer op het Albertkanaal aan het slui-
zencomplex in Wijnegem – toenemende wachttijden voor 
de scheepvaart ontstonden. Eind vorig jaar werd de stu-
die afgerond. Op basis van de resultaten van het onder-
zoek zal een beleidsbeslissing worden genomen. Eén van 
de opties daarbij is de bouw van een bijkomende (vierde) 
sluis, waardoor heel wat inwoners die nu langs de sluis 
wonen, onteigend moeten worden.

Lees meer op pagina 5!

De tram laat niemand onbewogen

Samen op zoek naar de beste 
oplossing voor alle partijen?

Begin mei vernietigde de Raad van State de bouwver-
gunning van de tramlijnverlenging van Deurne naar 
Wijnegem. Deze beslissing is voor alle partners in het 
project en voor heel Wijnegem een donderslag bij 
heldere hemel. De werken – en dus ook de hinder voor 
het verkeer, de handelaars en de omwonenden – zullen 
nu langer aanslepen. Het gemeentebestuur blijft echter 
waken over het comfort van de Wijnegemnaar.

Lees meer op pagina 4!

CD&V deelt bezorgdheid om sluis
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Toch een project-MER?
De Raad van State zegt dat de 
bouwvergunning is gebaseerd op een 
ongeldig ontheffingsbesluit over de 
project-MER. Zo’n milieueffecten-
rapportage (MER) onderzoekt de 
gevolgen van een project voor mens 
en milieu. In 2005 moest volgens 
de dienst MER geen project-MER 
voor de tramlijnverlenging worden 
opgesteld, omdat er al een plan-
MER voor het Masterplan 2020 was 
goedgekeurd. De tramlijn Deurne-
Wijnegem maakt immers deel uit van 
dat Masterplan, dat de mobiliteit in 
en om Antwerpen organiseert. De 
Raad van State oordeelt nu dat het 
plan-MER voor het Masterplan te al-
gemeen is en dat de gevolgen van het 
specifiek project van de tramlijnver-
lening onvoldoende gekend waren.
Het Vlaams Gewest, AWV (Agent-
schap Wegen en Verkeer), De Lijn 
en BAM (Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel) benadrukken dat 
de procedures strikt gevolgd zijn en 
dat in de opmaak van de bouwver-

gunning rekening is gehouden met 
de bezwaarschriften die tijdens het 
openbaar onderzoek zijn ingediend.

Maatregelen tegen sluipver-
keer
Hoewel het gemeentebestuur geen 
opdrachtgever of  directe partner 
is van deze werken, is de gemeente 
natuurlijk wel in de planningsfase be-
trokken. We hebben u doorheen de 
jaren zoveel mogelijk op de hoogte 
gehouden van dit lange plannings-
proces. Daarin hebben wij steeds de 
belangen van Wijnegem en haar in-
woners vooropgesteld en verdedigd. 
Zo toonden de onderzoeken naar 
aanleiding van de werken onder 
meer aan dat een vermindering 
van verkeer te verwachten is op de 
Turnhoutsebaan, omdat deze weg 
minder aantrekkelijk wordt voor 
autoverkeer. De Houtlaan zou dan 
weer meer gebruikt worden. In de 
omliggende woonwijken zou er 
geen beduidende toename zijn van 
sluipverkeer. Aangezien uit overleg 
met enkele buurtbewoners bleek dat 
zij zich toch zorgen maakten over 
sluipverkeer in hun buurt, vroeg het 
gemeentebestuur om een versmalling 
van de aanzet van de Ganzenweg 
en de Nauwelaertsstraat in de plan-
nen op te nemen. De opzet van het 
Masterplan 2020 en van de tramlijn 
Deurne-Wijnegem is het sluipverkeer 
aan te pakken door het gebruik van 
het openbaar vervoer aan te moedi-
gen. Wanneer na ingebruikname van 
de tram en de nieuwe verkeerssituatie 
toch een onaanvaardbare toename 

van verkeer is in de omliggende 
wijken, zullen verkeersmaatregelen 
genomen worden om sluipverkeer 
te ontmoedigen. Ook dat staat in de 
bouwvergunning.

Wat nu?
De tramlijn is voor twee derde af  
en zou aan het einde van dit jaar 
helemaal voltooid moeten zijn. Nu 
liggen de werken aan de tram echter 
voor nog onbepaalde tijd stil. Voor 
CD&V Wijnegem is het duidelijk dat 
de mensen die aan de werf  wonen, 
zo snel mogelijk ‘uit de werf ’ moe-
ten geraken en dat de herstelwerken 
zo goed mogelijk gebeuren. Onze 
burgemeester Leo Carpentier ijverde 
reeds bij Vlaams minister van Mo-
biliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits voor het comfort van de 
omwonenden, de handelaars en het 
verkeer. Zo komt er opnieuw een 
voet- en fietspad en een rijbaan. We 
zullen ervoor pleiten dat dit gebeurt 
op kwalitatieve en definitieve wijze. 
Dit wil zeggen dat, indien de werken 
aan de tram na een nieuwe bouw-
vergunning worden verder gezet, 
de ondertussen gedane werken niet 
opnieuw moeten worden afgebroken. 
Ook willen we dat de rioleringswer-
ken worden afgewerkt.
Verkeersveiligheid en de leefbaarheid 
van de buurt staan voor CD&V hoog 
op de agenda. We zullen dan ook niet 
nalaten om het Vlaams Gewest en 
BAM te wijzen op de verplichting in 
de bouwvergunning om het verkeer 
te monitoren en desgevallend de 
nodige maatregelen te treffen.

In 2007 diende een buurt-
bewoner een klacht in te-
gen de bouwvergunning 
voor de aanleg van de tram-
lijn tussen Deurne en Wijne-
gem. Hij vreesde voor een 
toename van sluipverkeer 
door zijn straat. De Raad 
van State oordeelde toen 
dat de argumenten niet 
ernstig genoeg waren om 
de bouwvergunning te ver-
nietigen. De buurtbewoner 
verzocht de Raad van State 
echter de procedure tot 
nietigverklaring verder te 
zetten. Geheel onverwachts 
en tegen het oordeel van de 
adviseur in, ging de Raad 
van State begin mei dan 
toch over tot vernietiging 
van de bouwvergunning.

De tram laat niemand onbewogen



5

CD&V deelt de bezorgd-
heid van alle dorpsgenoten 
die hierbij betrokken zijn. 
Zo heeft het gemeentebe-
stuur uitdrukkelijk gevraagd 
om alternatieven voor de 
bouw van een vierde sluis 
op te nemen in de studie. 
Wij hebben de indruk dat 
de ombouw van de noor-
dersluis tot een grotere 
sluis tegemoet komt aan de 
vraag naar grotere capaci-
teit voor de binnenvaart in 
onze regio. Dit zal een veel 
beperktere weerslag heb-
ben op de omgeving. Wij 
blijven hiervoor ijveren bij 
de bevoegde instanties.

Zo heeft Vlaams minister van Mo-
biliteit de beslissing omtrent de sluis 
op vraag van onze burgemeester uit-
gesteld. In tussentijd is het mogelijk 
om elementen aan het dossier toe 
te voegen die kunnen bijdragen tot 
de meest aanvaardbare oplossing. 
Uiteraard zal steeds een afweging 
worden gemaakt tussen de belangen 
van de gemeente Wijnegem ener-
zijds en de doelstellingen van het 
Vlaamse regeerakkoord betreffende 

het stimuleren van het vervoer via 
de waterwegen anderzijds. Het is 
echter in ieders belang om tot een 
goed sociaaleconomisch evenwicht 
te komen.

Opvolging
Ondertussen houdt het gemeente-
bestuur contact met de verschillende 
sociale bouwmaatschappijen ARRO 
en DE IDEALE WONING. Even-
tueel getroffen bewoners moeten 

prioriteit krijgen bij de instap in 
geplande woonprojecten in onze 
gemeente. Dirk de Kort, voorzitter 
van de sociale huisvestingsmaat-
schappij, ondersteunt ons daarin.  
Tenslotte  hebben we stappen gezet 
om de buurtbewoners te begeleiden 
in de onderhandelingen met NV De 
Scheepvaart. CD&V Wijnegem blijft 
zich absoluut inzetten voor dit dos-
sier en de betrokken dorpsgenoten.

CD&V deelt bezorgdheid om sluis

’t Gasthuis, het gemeenschapscen-
trum van Wijnegem, werd al een 
ruime tijd geleden gerenoveerd. Het 
Lazaret moest wat langer wachten, 
maar sinds maart is ook dat gebouw 
in gebruik als polyvalente ruimte. 
De zaal werd extra akoestisch ge-
isoleerd, zodat zij geschikt is voor 
voorstellingen van onze Muziek- en 
Woordacademie en voor de re-
petities van het harmonieorkest. 
Daarnaast kan deze zaal fungeren 

als een extra vergaderruimte en zal 
zij in de vakantieperiodes gebruikt 
worden voor activiteiten van de 
Buitenschoolse Kinderopvang. Nu 
volgt nog de heraanleg van de tuin, 
waarover ook u uw zegje kon doen. 
Weldra kan ‘t Gasthuis over een 
echte hof  beschikken die alle gebou-
wen op het terrein verbindt en die 
voor alle Wijnegemnaars een mooie 
en rustgevende plek zal zijn.

Lazaret in gebruik genomen
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Het speelpleintje aan de Van Schevensteenstraat werd inmiddels 
afgewerkt. Dat gebeurde in verschillende fases en in samenwerking 
met het nabijgelegen kinderdagverblijf  ’t Speelnestje. CD&V Wijne-
gem vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren ook in het straat-
beeld ruimte krijgen door bijvoorbeeld speelpleintjes in te richten. 
Wist u trouwens dat de speelpleintjes in onze gemeente meerdere 
malen per jaar gecontroleerd worden en dat herstellingen onmiddel-
lijk worden uitgevoerd?
Ondertussen kreeg u ook de Tussentijd Zomer in de bus. Hierin 
staan alle initiatieven van de gemeente voor kinderen om hun zomer-
vakantie op een leuke manier door te brengen. Wij vinden het enorm 
belangrijk om kinderen de mogelijkheid te geven hun vakantie een 
kwaliteitsvolle en plezante invulling te geven. ‘Kinderen zijn de toe-
komst’ is voor CD&V geen loze leuze.
en die voor alle Wijnegemnaars een mooie en rustgevende plek zal 
zijn.
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Wijnegemse kinderen 
kunnen speels de zomer in
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