Afdeling Lier-Koningshooikt

Lier, 24 mei 2021

Aan het College van Burgemeester
en Schepenen

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Betreft : verkeerssituatie Netekanaaldijk tussen Ravenstijn en Waversesteenweg.

Op de Netekanaaldijk is er autoverkeer toegelaten ter ontsluiting van de Neerloop, Mijl en Zuut.
Het doorgaand verkeer is geknipt tussen Ravenstijn en Hertog Janstraat en tussen Schollebeekstraat en
de Waversesteenweg. Er is geen knip tussen de Mijl en de Schollebeekstraat.
Ik heb de volgende vragen :
- waarom is er geen knip tussen de Mijl en de Schollebeekstraat ?
- wat is de reden ?
- zijn er plannen om dit te wijzigen ?
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Schriftelijke vraag: verkeerssituatie Netekanaaldijk
Geachte heer Marien,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
- Waarom is er geen knip tussen de Mijl en de Schollebeekstraat ?
Het PRUP bouwmaterialen en het PRUP BW trailers bepaalt dat deze bedrijven moet kunnen ontsluiten via de
Schollebeekstraat. De provincie beoordeelt dat alle watergebonden activiteiten langs het kanaal moeten ontsluiten via de
Schollebeekstraat naar N10. De N10 werd door de federale overheid vastgelegd als route voor uitzonderlijk vervoer, daarom
dat alle bedrijven met uitzonderlijk vervoer via de kortste route op de N10 geraken.
- Zijn er plannen om dit te wijzigen ?
Nee, dit is vastgelegd door hogere overheden.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
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