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Beste betrokkene 
 
Onlangs vernamen wij, enkele bezorgde buurtbewoners en sociaal geëngageerden, dat in de Kop van Merksem 
(Carrettestraat 31, plan op volgende pagina) een vergunning voor een permanente betoncentrale is 
aangevraagd door DRANACO NV. Gezien de argumenten die hieronder vermeld worden, willen wij hiertegen 
één of meerdere bezwaarschriften indienen nu het openbaar onderzoek (t.e.m. 28/11) loopt. Wij willen u als 
bezorgde burger dan ook oproepen om hetzelfde te doen. Schetsen we even het probleem: 
 
- De betoncentrale ontvangt goederen per boot (200 boten/jaar), maar voert haar beton af met vrachtwagens 
(143 vrachtwagens/dag). Dit zal de verkeersdruk in Merksem aanzienlijk verhogen. Er werd geen 
mobiliteitsstudie uitgevoerd. 
- De fietssnelweg (F15) langs het kanaal wordt permanent afgesneden en omgeleid langs de Carrettestraat, 
zodat fietsers en voetgangers de twee in- en uitritten van de betoncentrale kruisen. 
- Er wordt geen buffer voorzien tussen het voet-/fietspad en de betoncentrale. De betonnen keermuren (6m 
hoog) waartegen het zand en grind wordt opgeslagen staan tegen het voet-/fietspad. 
- Door lange blinde muren en ’s avonds verlaten terreinen is er een zeer negatieve impact op de sociale 
controle en het algemene veiligheidsgevoel. De sociale veiligheid is hier nu reeds problematisch. 
- DRANACO NV geeft zelf aan dat er mogelijk schadelijke effecten zullen zijn voor bodem, milieu en de 
menselijke gezondheid. 
- DRANACO NV geeft zelf aan dat er mogelijk hinder zal zijn door stof-, geluids-, trillings- en geuroverlast. 
- De betoncentrale wordt gebouwd naast het recent vernieuwde voetbalveld van FC Merksem (+/- 150 
sporters) en de nieuwe sporthal van de Antwerp Telenet Giants. Door de typisch, Belgische zuidwestenwind 
zullen deze de overlast hierboven vermeld het sterkst ervaren. 
- Er wordt geen groen voorzien en 97% van het perceel wordt geasfalteerd. 
- De komst van de betoncentrale levert slechts 20 banen op. 
- De bestemming van dit perceel als permanente betoncentrale gaat in tegen of hypothekeert in grote zin de 
voorgaande plannen en studies die voor deze site zijn opgemaakt, zijnde strategisch Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen (s-RSA, titel ‘Antwerpen Ontwerpen’, 2006), Kaderplan Albertkanaal (in opdracht van Provincie 
Antwerpen, 2014) en Strategisch Ruimteplan Antwerpen (RSA, titel 'Ruimte geven aan de stad van morgen', 
2019) 
 
Laat dit bij deze een oproep zijn om binnen de beperkte tijd die we hebben zoveel mogelijk bezwaarschriften in 
te dienen. (Hoe dat kan zie je op de achterkant van deze pagina.) Een uitgebreide versie van een algemeen 
bezwaarschrift wordt ook rondgestuurd. Hieruit kan elke persoon/organisatie knippen en plakken om bezwaar 
in te dienen met de argumenten die hij/zij belangrijk vindt. (opvragen via frans.teuchies@gmail.com)  
 
Dank voor uw engagement! 

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=VDQ2Md7wT9ioP27gqXFoVA
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=VDQ2Md7wT9ioP27gqXFoVA
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STAPPENPLAN INDIENEN BEZWAARSCHRIFT 

 
1. Surf naar www.omgevingsloket.be 
2. Klik bovenaan op ‘Openbare Onderzoeken’ 
3. Klik op de groene link ‘Dien online een bezwaarschrift in’ 
4. In de zoekbalk bovenaan typ je ‘Dranaco NV’ in en klik je het project (met nummer 2021129342) aan 
5. Het project verschijnt nu rechts in het geel. Je klikt op het informatieteken onder Detail 
6. Als je naar onder scrolt, kan je klikken op ‘Nieuw bezwaarschrift toevoegen’ 
7. Je meldt je aan met je identiteitskaart of je it’sme-app 
8. Je vult je emailadres in 
9. Je voegt je bezwaarschrift toe: 

a. OFWEL typ je je bezwarende tekst in het tekstkader 
b. OFWEL druk je op ‘Bestand toevoegen’ en voeg je je bezwaarschrift (als PDF!) toe 

 
Voor het schrijven van je bezwaarschrift zijn er meerdere opties: 
- je schrijft zelf je eigen argumenten op 
- je kopieert de argumenten vanop deze brief 
- je vraagt het uitgebreide bezwaarschrift op via frans.teuchies@gmail.com en dient dit in 
(knippen en plakken wat je zelf belangrijk vindt kan zeker) 

 
       10. Klik op ‘Indienen’ 
 
       Klaar! Bedankt voor uw engagement.   
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