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PERSBERICHT 
8/06/2015 

 

15/0000 – Start openbaar onderzoek rond ontwerp integraal geluidsactieplan 

 

Op 8 juni 2015 openen de Stad Gent en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 

van de Vlaamse Overheid een openbaar onderzoek rond het ontwerp Integraal Geluidsactieplan 

voor de agglomeratie Gent. Dit plan bevat maatregelen die de federale, Vlaamse en lokale 

overheid zullen nemen om geluidshinder afkomstig van wegverkeer, spoorwegverkeer en 

industrie aan te pakken. 

 

Integraal geluidsactieplan 

De Vlaamse regering nam op 8 mei 2015 kennis van het ontwerp Integraal geluidsactieplan. In dit 

plan voor de agglomeratie Gent wordt het Stedelijk Actieplan Geluid (2014-2019), zoals 

goedgekeurd door de Gentse gemeenteraad op 17 december 2014, aangevuld met bestaande 

maatregelen op Vlaams en federaal niveau (maatregelen van NMBS en Infrabel).  

 

Het Integraal geluidsactieplan kadert in het traject van de tweede ronde ‘geluidskaarten en 

geluidsactieplannen’ die moeten worden opgemaakt, zoals voorgeschreven door de Europese 

Richtlijn Omgevingslawaai. Dit actieplan is een gedeelde bevoegdheid van het departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) en de Stad Gent. Het plan bevat een 

aantal maatregelen die de federale overheid, de Vlaamse overheid en de Stad Gent zullen nemen 

om geluidshinder afkomstig van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie aan te pakken.  

 

Een greep uit de acties 

 

Aanpak geluidshinder van gewestwegen 

De Stad Gent pleit bij de Vlaamse overheid voor een integrale aanpak van geluidsoverlast 

afkomstig van gewestwegen. Dat kan via een combinatie van maatregelen, zoals het aanleggen 

van geluidsschermen, het inzetten op stillere wegdekken en het beperken van de maximale 

toegestane snelheid waar de E17, de E40 en de R4 het grondgebied van Gent doorkruisen. 
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Onderzoeken van een duurzaam en leefbaar alternatief voor E17 viaduct 

De E17 gaat dwars door de stad. Dit heeft een zeer negatieve impact op het omgevingsgeluid en 

de luchtkwaliteit in Gent. De levensduur van dit viaduct is beperkt, en zal op middellange termijn 

aan vervanging toe zijn. Dit biedt de opportuniteit om te onderzoeken welke alternatieven er 

mogelijk zijn.  

 

Rustpunten in de stad  

Rustpunten in de stad bieden een noodzakelijk tegenwicht voor de geluidshinder die eigen is aan 

een verstedelijkt gebied. Zeker als deze rustpunten voldoende dichtbij de woonomgeving worden 

ingericht. In eerste instantie wil de Stad Gent inzetten op het inventariseren van die rustpunten in 

Gent. Zodra ze die rustpunten kent, wil ze ook verder werken aan het behoud en het versterken 

ervan. Op dit vlak is Gent een pionier in Vlaanderen. 

 

Openbaar onderzoek  

Het ontwerp Integraal geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent 2de ronde ligt gedurende de 

periode van het openbaar onderzoek – van maandag 8 juni 2015 tot vrijdag 31 juli 2015 – voor 

iedereen ter inzage bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Woodrow Wilsonplein 1, 

9000 Gent en bij het Milieuloket, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge.  

 

De stadsdiensten zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en op woensdag van 

14 uur tot 18 uur. Tijdens de Gentse Feesten zijn de stadsdiensten gesloten.  

Het ontwerp actieplan kan ook worden geraadpleegd op de website stad.gent. 

 

Informatievergadering 

Op dinsdag 9 juni 2015, om 19.30 uur, vindt een informatievergadering plaats in het 

Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge. Op deze avond wordt 

het ontwerp Integraal geluidsactieplan toegelicht en wordt uitleg gegeven over het openbaar 

onderzoek.  
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Opmerkingen of bezwaren 

Opmerkingen of bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek onder 

gesloten omslag per post of per aangetekende brief worden verzonden naar het college van 

burgemeester en schepenen van de Stad Gent, Openbaar onderzoek Ontwerp Integraal 

geluidsactieplan, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.  

Ze kunnen ook onder gesloten omslag en tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het Loket 

Stedenbouw en Openbaar Domein en aan het Milieuloket, met melding Openbaar onderzoek 

Ontwerp Integraal geluidsactieplan.  

Daarnaast kunnen opmerkingen ook per mail worden bezorgd op volgend e-mail 

milieuhinder@vlaanderen.be 

De opmerkingen en bezwaren moeten betrekking hebben op de inhoud van het plan en moeten 

gemotiveerd worden. 

 

Informatie 

Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. 09 268 23 00,  

fax 09 268 23 68, e-mail milieudienst@gent.be 

Contactpersoon: Elke De Dekker, e-mail e-mail elke.dedekker@stad.gent 

Website https://stad.gent (zoekterm ‘Integraal geluidsactieplan’) 

 

Bevoegd 

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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