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Toelichting onderdelen

• Welkom: moderator Kobe – toelichting bij het verloop van de infomarkt

• Inleiding: Stadsbestuur / AGB SAM - Steve Van den Kerkhof, CEO Plopsa

• Toelichting bij de context: Inge Gorissen, ruimtelijk planner CREOSUM

• Mobiliteit: Bart Busschaert, Scelta Mobility

• Timing planproces: Inge Gorissen

• Toelichting verloop werksessies thematafels: Kobe
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Toelichting verloop infomarkt

• Algemene presentatie – zie ook infopanelen

• Werksessies werktafels d.m.v. rotatiesysteem 3 thema’s:
• Deelgebieden

• Groen/water

• Mobiliteit

• Vragen, opmerkingen en bekommernissen worden genoteerd door 
alle verslaggevers aan de thematafels en bij de infopanelen 

• Het verslag is raadpleegbaar op:
PlopsaquaMechelen.be.
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Inleiding
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Toelichting bij de context
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Vooronderzoek
Opmaak inrichtingsstudie onderdelen 

• Vandaag: Start uitwerking inrichtingsstudie 

• Doel: Inhoudelijke aspecten project onderzoeken, in overleg met 
betrokken actoren (overheden, adviesraden en bevolking)

• Vooronderzoek:
• Opmaak basiskaart via slimme meting

• Archeologieonderzoek

• Infiltratieproeven → Bodem- en watersysteem in kaart brengen

• Vrijwaren biodiversiteit: fauna & flora, alle vegetaties en groenstructuur op terrein 
bekijken
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Vooronderzoek
Opmaak inrichtingsstudie onderdelen 

• Opmaak mobiliteitseffectenrapport (MOBER)

• Project-MER-Screening die alle milieuaspecten onderzoekt en behandelt

• Geluids- en lichtstudie 

• Overleg met brandweer en vragen toegankelijkheidsadvies

10



Vooronderzoek
Start opmaak inrichtingsstudie proces

• Officiële start inhoudelijke uitwerking inrichtingsstudie en 
omgevingsvergunningsaanvraag

• We luisteren naar de bekommernissen, vragen en reacties 

• Overleg met Stad Mechelen en betrokken (hogere) overheden: 
Departement Omgeving, Provincie, ANB, AWV-MOW, De Lijn, de NMBS, 
VMM, OVAM…

• Consulteren GECORO en raden

• Organisatie van een infomoment voor alle betrokkenen, bewoners van de 
Stad Mechelen 

• Op die basis wordt de inrichtingsstudie definitief afgewerkt als een 
gedragen onderbouwd document
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Mobiliteit
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Situering en
bereikbaarheid
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Knelpunten
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Doelstellingen

• Impact op de omgeving beperken: Combinatie van vlotte, duurzame 
bereikbaarheid site en behoud leefbaarheid

• Verkeersveiligheid

• Synergieën zoeken tussen bereikbaarheid site en buurt

• Duurzame modal shift: naar 50% duurzame verplaatsingen

• STOP-principe

• Fietsbereikbaarheid verbeteren (intern én extern)

• Inzetten op openbaar vervoer
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Mobiliteitsonderzoek

• Hoe geraak ik te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de 
auto op de site?

• Onderzoek naar de bereikbaarheid

• Hoeveel bezoekers worden op welke tijdstippen verwacht en hoeveel 
mobiliteit genereert dit?

• Onderzoek naar mobiliteit

• Welke knelpunten treden op?

• Bereikbaarheid van de site

• Conflicten
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Mobiliteitsonderzoek

• Welke onderzoeken gaan we voeren?

• Verkeerstellingen, observatie, participatie, knelpunten

• Welke maatregelen zijn nodig om de verkeersveiligheid en het comfort van 
de verplaatsingen te verbeteren?

• Hoe gaan we naar meer duurzame verplaatsingen?

• Op basis van objectief onderzoek, participatie, feedback en 
overleg zoals vandaag
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Timing
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Timing

• Vooronderzoek: opmaak inrichtingsstudie als onderdeel van de aanvraag

• Doel: mei 2020, duurtijd opstellen onderbouwde en gedragen 
studie = 6 maanden, tijdens de opmaak van deze studie zal 
een nieuw infomoment hierover georganiseerd worden

• Opmaak en indiening omgevingsvergunningsaanvraag

• Doel: juli 2020 klaar voor indiening – publieke raadpleging 
vermoedelijk september 2020

• Behandeling van de omgevingsvergunningsaanvraag

• Doel: 7 maanden (beslissing hierover begin 2021)
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• Alle vragen, bekommernissen, opmerkingen van vandaag … worden 
genoteerd in een verslag. Ze worden meegenomen in de uitwerking van 
de inrichtingsstudie.

• Het verslag van dit infomoment is raadpleegbaar op:  
PlopsaquaMechelen.be

• Verdere vragen kunnen gesteld worden via: 
PlopsaquaMechelen@plopsa.be
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Vooronderzoek
Opmaak inrichtingsstudie als onderdeel van de aanvraag



Start werksessies 
aan de thematafels
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• Alle vragen, bekommernissen, opmerkingen van vandaag … worden 
genoteerd in een verslag. Ze worden meegenomen in de uitwerking van 
de inrichtingsstudie.

• Het verslag van dit infomoment is raadpleegbaar op:  
PlopsaquaMechelen.be

• Verdere vragen kunnen gesteld worden via: 
PlopsaquaMechelen@plopsa.be
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Vooronderzoek


