Ringland werkt hard om een volledige overkapping te realiseren

Wat heeft Ringland reeds bekomen ?
 Ringland heeft de droom van de
overkapping mainstream gemaakt
 70.000 handtekeningen samen met
Ademloos en stRaten generaal voor een
Oosterweel light
 Het Toekomstverbond: een engagement
van de Vlaamse regering en de Stad
Antwerpen voor een volledige overkapping
 De beslissing van de Vlaamse Regering over
de eerste 18 projecten van de overkapping
 Een goede invulling van deze eerste 18
projecten door actief te mobiliseren voor
het participatieproces ‘Over de ring’
 1,250 miljard Euro voor de eerste werken
voor de overkapping van de ring
 Technische voorstellen ingebracht in de
ontwerpen van BAM en de Intendant
 De achterban regelmatig digitaal en via
avonden in de Roma geïnformeerd om een
actieve en betrokken drukkingsgroep te
vormen die politieke druk uitoefent
 Een politieke aanvaarding van het concept
‘modal shift’ waarbij het autoverkeer in de
regio verminderd wordt tot 50%
 Vertegenwoordigers van de
burgerbewegingen in het bestuur van de
BAM en in coördinatiecomité van de
werken aan de ring
 Het onderzoek Curieuze Neuzen waarmee
de slechte luchtkwaliteit ineens een
prioritaire politieke agenda is
 Het burgerwetenschapsproject Straatvinken
dat de mobiliteitsproblemen in kaart zet
 Een enorm draagvlak door de aanwezigen
op de Ringland festivals en een prachtig
gedicht van Maud Van Hauwaert

Wat is er nog te doen ? (to do with you)
 Blijven overtuigen en plannen tekenen voor
een Oosterweel light tegen het einde van
dit jaar; dit is bepalend voor de
overkappingsmogelijkheden aan het
sportpaleis en de Groenendaallaan
 Meerwerken in de Werkgemeenschap om
de 1,250 miljard ook te spenderen zoals
voorzien in de plannen
 Blijven politiek overleggen om de volledige
overkapping van de ring te verzekeren
 Een memorandum maken om de toekomst
van de overkapping te verzekeren bij de
Vlaamse verkiezingen in mei
 De burgers geïnformeerd, alert en actief
houden zodat zij een sterke politieke wil
tonen
 Meewerken aan de studies voor de invulling
van de rest van de overkapping, de
Oosterweelknoop, gescheiden verkeer e.a.
 Een studie maken met de Universiteit
Antwerpen over hoe de financiering van de
rest van de overkapping moet gebeuren
 De rest van de overkapping en wat er op
moet komen zichtbaar maken
 IJveren voor de planning en realisatie van
het Haventracé als een essentieel
onderdeel van de mobiliteit
 Meerwerken aan het Routeplan 2030 voor
een daadwerkelijke modal shift voor de
hele vervoersregio
 De planning bewaken zodat er een volledige
overkapping is tegen 2030
 Zorgen dat het gedicht realiteit wordt

