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Op 1 februari p
presenteerden we aan de pers hett nieuwe Me
eccano-Pluss plan.
Op 9 februari b
bent u aan de
d beurt. De
e traditie van
n "de actieg
groepen" is immers dat
nieu
uwe voorstellen na de p
pers meteen
n aan u worden voorgesteld in de Horta,
H
via een
pow
werpoint, me
et deskundig
ge uitleg en met ruimte voor debatt.
Het nieuwe plan
n bouwt voo
ort op het vo
oor Forum 2
2020 ontwikkkelde Mecccanotracé,
arbij internattionaal doorrgaand verkkeer weggeh
houden worrdt van de A
Antwerpse ring.
waa
Hierrin wordt een deel van d
de nieuwe rregeringsvo
oorstellen ge
eïntegreerd.. Waarbij we
e
natu
uurlijk niet va
an het BAM
M-tracé vertrrekken, maa
ar van de evvident beterre oplossing
g: het
verkkeer zo gron
ndig mogelijk rond de stad
s
leiden.
ordelen:
Het verlaten van het BAM--tracé biedt enorme voo






geen Bo
oomse of ze
elfs dubbele
e Boomse sleuven op de ring
geen nie
euwe lawaa
aierige brug over het Albertkanaal, in volle stad
geen reusachtig rottonde bij he
et Sportpaleis met 19 rijjvakken
geen ve
ernietiging van 140 hecttaren natuurgebieden
en daard
door enorm
me verbeterin
ngen voor d
de hele ring,, voor de he
ele stad, voo
or de
hele agg
glomeratie

Kan Antwerpen
n vanaf 2020
0, bijna 50 jaar na de opening
o
van de ring 1, e
een modelsttad
den? Kunne
en we de drroom voor A
Antwerpen vverwezenlijkken: ringparkk de Groene
e
word
Vestten, 146 hectare nieuw
we ruimte bo
ovenop de A
Antwerpse rring?
Of d
dreigt het da
an toch een stad met ee
en vermaled
dijd BAM-tra
acé te worden? Een sta
ad die
eeuw
wig geteiste
erd zal blijve
en door een
n vervuilende, lawaaieriige ring dwa
ars door
woo
onwijken?
Kom
m op 9 febrruari kijken naar een nieuw
n
Antw
werpen, hett Antwerpen van de
toek
komst. Kom
m luisteren en meepra
aten. En oo
ordeel zelf o
of u het me
et ons eens
s
bent.
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