Antwerpen, 16 september 2022

Geachte minister,
Kreeg u al ooit post uit 2035? Van enthousiaste burgers die u zó dankbaar zijn voor
beslissingen die u neemt?
Duizenden mensen zullen in de zomer van 2035 hun vakantiegroeten kunnen sturen vanop
Ringland, het land dat u doet ontstaan door de overkapping van de Antwerpse Ring. En ze
zullen het erover eens zijn:
Ringland is fan-tas-tisch!
* Volop ruimte en rust
* Zuivere lucht (oef!)
* Heerlijk fietsen en wandelen
* Natuur à volonté
* ….
Maar daarvoor rekenen die duizenden burgers wel op u, nú meer dan ooit.
Op 22 maart 2022 hebt u met uw collega’s van de Vlaamse regering het Toekomstverbond
van 2017 herbevestigd. Er zijn toen belangrijke en positieve beslissingen (*) getroffen:
●
●
●
●
●

Overkapping noordelijke Ring al ineens tijdens de Oosterweelwerken.
Onderzoek naar meer overkapping tussen Borgerhout en Dam.
Afspraken voor de financiering van de overkapping.
Aandacht voor de bodemkwaliteit.
Verdere uitbouw van de samenwerking.

Die afspraken vergden nog concrete uitwerking. Zoals afgesproken hebben de vele partners
van het Toekomstverbond – Lantis, de stad Antwerpen, de Vlaamse administraties, het team
van de intendant, de ontwerpteams, de burgerbewegingen,... – daar de voorbije maanden op
doorgewerkt, daadkrachtig en eensgezind.

Het voorbereidende werk is dus al grotendeels geleverd:
●

●

●
●
●
●

Er is verder ontwerpwerk geleverd voor de realisatie van de overkapping tijdens de
werken voor Oosterweel en niet pas daarna – wat niet alleen goedkoper is maar ook
veel sneller leefbaarheidswinsten oplevert.
Er zijn grote stappen gezet om de leefkwaliteit rond de zone van de Ring drastisch te
verhogen, onder meer met ambitieuze nerven, de verplaatsing van een metrotoegang
en het spoorpark Oost.
Lantis werkte een financieringsmodel uit waarmee het volledige Toekomstverbond
kan worden uitgevoerd, zonder impact op de Vlaamse begroting.
Het protocol voor de sanering van de bodemvervuiling (o.a. PFOS) wordt
gefinaliseerd.
Er is een ambitieuze maar realistische fasering uitgewerkt voor investeringen voor de
modal shift.
De neuzen wijzen in één richting om de snelheid op de Ring te verlagen.

Aan u om nu, in het kader van het begrotingsoverleg, knopen door te hakken. Duizenden
burgers, van wie velen ook al participeerden in dit indrukwekkende cocreatieve proces,
verwachten van u nu evenveel daadkracht en eensgezindheid met het oog op een leefbare
toekomst, waar zij ook met veel energie aan willen blijven meewerken. We kijken hoopvol uit
naar uw keuze: recht naar Ringland!
Wees ervan overtuigd, u zult daarmee geschiedenis schrijven. De toekomstige generaties
zullen u dankbaar zijn.

Verwachtingsvolle groeten
vanwege duizenden Ringlanders

(*) Zie ook www.ringland.be/nieuws/update-toekomstverbond.

