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Plan-MER: Milieubeoordeling voor de aanduiding van
watergevoelige openruimtegebieden WORG
Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of
versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.
Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen,
wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de
publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan
en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER
beschreven en bestudeerd zullen worden.
U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt
van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis van de 114
gemeenten opgelijst onderaan dit bericht en aangegeven op p.2 van de kennisgevingsnota, bij de
initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst) en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. U kan de kennisgeving ook
downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van
de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.
Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht
moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen
formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten
op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op
bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Tot en met 30 augustus 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur,
of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e mailadres. Dit kan
met behulp van het digitaal inspraakformulier (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-eenkennisgevingsnota).
Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor
de uitvoering van het plan-MER.
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Landen - Alken - Scherpenheuvel-Zichem - Sint-Truiden - Halen - Hasselt - Diepenbeek - Bilzen Leopoldsburg - Heusden-Zolder - Genk - Overpelt - Beveren - Maasmechelen - Neerpelt - Maaseik
(Neeroeteren) - Zulte - Ronse - Maarkedal - Oudenaarde - Kluisbergen - Zingem - Sint-Martens-Latem
- Lovendegem - Brakel - Geraardsbergen - Gent - Gavere - Zwalm - Oosterzele - Evergem - Assenede Wetteren - Ninove - Denderleeuw - Haaltert - Lebbeke - Sint-Niklaas - Poperinge - Veurne - Diksmuide
- Zedelgem - Wevelgem - Ledegem - Moorslede - Oostende - Lichtervelde - Deerlijk - Izegem Zwevegem - Waregem - Wingene - Oostkamp - Brugge - Knokke-Heist - Beernem - Kortrijk - Hulshout
- Wijnegem - Schoten - Schilde - Zoersel - Zandhoven - Herenthout - Westerlo - Herselt - Berlaar Vorselaar - Herentals - Boom - Niel - Sint-Amands - Puurs - Willebroek - Mechelen - Aartselaar Kontich - Sint-Katelijne-Waver - Bonheiden - Hemiksem - Duffel - Edegem - Antwerpen - Zwijndrecht Nijlen - Heist-op-den-Berg - Lier - Putte - Wommelgem - Ranst - Brasschaat - Malle - Beerse - Geel Laakdal - Meerhout - Zemst - Kapellen - Essen - Mol - Turnhout - Oud-Turnhout - Kapelle-op-den-Bos
- Galmaarden - Affligem - Opwijk - Merchtem - Londerzeel - Boortmeerbeek - Kampenhout Keerbergen - Leuven - Aarschot - Tremelo -

De bundel ligt Hulshout ter inzage bij de Milieudienst, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
vanaf 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018. Het document ligt er inzage alle werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur, woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

