
Infomoment milieueffectenrapport omgeving
Dampoortknoop op maandag 4 juli
Op maandag 4 juli 2016 om 20 uur organiseertde Stad Gent een infomoment over
het milieueffectenrapport over deherontwikkeling van de omgeving
Dampoortknoop.

Om de herinrichting van de omgeving Dampoortknoopmogelijk te maken, maakt de Stad
Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).Zo’n plan wijzigt de bestemming van bepaalde
stukken grond. In het kader vandit RUP is ook de opmaak van een milieueffectenrapport
(plan-MER) gestart. Een plan-MERbrengt de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen
voor het milieu in kaart enonderzoekt hoe we daarmee kunnen omgaan.
 
De eerste stap in zo’n plan-MER is deopmaak van een kennisgevingsnota. Daarin wordt
het project beschreven en wordtuitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden
gebracht en op welkemanier dat zal gebeuren. Er wordt ook toegelicht welke mogelijke
alternatievenworden onderzocht.
 

Infomoment

Op het infomoment wordt inaanwezigheid van schepenen Tom Balthazar en Filip
Watteeuw meer uitleg gegevenaan de geïnteresseerden over de stand van zaken van de
plannen voor dezeomgeving en over de kennisgevingsnota van het plan-MER. Het
infomoment vindtplaats op maandag 4 juli 2015 om 20 uur in de Arteveldehogeschool,
Campus Sint-Amandsberg,J. Gerardstraat 18, 9040 Gent – Sint-Amandsberg.

Suggesties

Eind augustus 2016 start deterinzagelegging van de kennisgevingsnota. Wie dat wil, kan
die inkijken bijhet Milieuloket van de Stad Gent, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000
Gent (elkewerkdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur). De nota is ook
teraadplegen via de website www.mervlaanderen.be > lopende inspraakprocedures.Op die
website staat vanaf midden augustus 2016 ook de exacte startdatum van de
terinzagelegging. Zowel bij het Milieuloket als op de website kunnen betrokkenen
suggestiesdoen voor de aanpak van dit milieueffectenrapport.

 



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Dienst Coördinatie, Hannelore Vandorpe, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1,9000 Gent,
tel. 09266 84 48, e-mail hannelore.vandorpe@stad.gent

Bevoegd
De heer TomBalthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1,9000 Gent, tel. 09 266 50 30, fax 09 266 50 49, e-mail
schepen.balthazar@stad.gent
De heer Filip Watteeuw, schepen vanMobiliteit en Openbare Werken, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, fax 09 266 51 09, e-mail
schepen.watteeuw@stad.gent
Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid,stadhuis,
Botermarkt 1,9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail
schepen.heyse@stad.gent
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