NIEUWE TOEKOMST VOOR
OMGEVING VOGELZANG

Wat mag u verwachten van het infomoment?
•
•
•

Panelen met meer informatie en ideeën over het plangebied van dit RUP.
Meer informatie over de terinzagelegging en hoe u kan reageren op de plannen.
Uitleg en antwoorden op uw vragen door de aanwezige projectleiders en
studiebureau Sweco.

Praktische informatie
•

Wanneer?
donderdag 18 november 2021, doorlopend van 16 tot 19 uur

•

Waar?
Scoutslokaal Kristus Koning 48-11
Jasmijnstraat 20
2020 Antwerpen

V.U.: Patricia De Somer, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Deze nieuwsbrief werd redactioneel afgesloten op 22/10/2021.

Hoe kan u reageren op de plannen?
U kan de plannen inkijken vanaf 16 november 2021.
STAP
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U kan uw suggesties doorgeven vanaf 16 november 2021.
STAP
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- digitaal: stuur een mail met uw opmerkingen naar:
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be;
- op papier: verstuur uw brief met suggesties aangetekend t.a.v.
stadsbestuur stad Antwerpen - Stadsontwikkeling, afdeling
Ruimte - Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
- mondeling: tijdens het infomoment.
Geef uw feedback binnen de periode van 60 dagen,
dus ten laatste op 14 januari 2022.

Uw suggesties worden verwerkt in de volgende nota.
STAP
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INFOMOMENT

- digitaal op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.
be (zoek naar ‘RUP Vogelzang’ op kanaal ‘Ruimtelijke planning’) of
via www.antwerpenmorgen.be/vogelzang;
- op papier na afspraak op het nummer 03 338 23 80 (tussen 9 en 15
uur) in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.

De terinzagelegging van de start- en procesnota loopt van 16
november 2021 tot en met 14 januari 2022. Na deze periode van
60 dagen worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt.
Nadien wordt het resultaat uitgewerkt in de ‘scopingnota’, het
volgende officiële document in deze juridische procedure.

relevante contactinformatie

www.antwerpenmorgen.be/vogelzang

Donderdag 18 november
van 16 tot 19 uur
Scouts 48-11
Jasmijnstraat 20
2020 Antwerpen
Copyright: Sepp Van Dun

Geef uw mening tijdens een infomoment
Voor de voormalige stadscamping Vogelzang,
de site Antwerp Expo en de Crown Plaza zijn
er plannen in ontwikkeling. In de toekomst
zullen die zorgen voor een transformatie van
dit gebied. Om deze transformatie mogelijk te
maken en een verdere duurzame ontwikkeling
van het gebied te verzekeren, start de stad

Antwerpen met de opmaak van het RUP
Vogelzang. U bent van harte welkom op
donderdag 18 november 2021, doorlopend
van 16 tot 19 uur in het scoutslokaal van
Kristus Koning 48-11. We geven u daar graag
meer informatie en antwoorden op uw
vragen.

Omgeving RUP Vogelzang

Wat is RUP Vogelzang?

Waarom een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een juridisch
afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er
wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar
en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd
mag worden. In dit geval gaat het om het plangebied dat
zich situeert in het district Antwerpen langs de Ring tussen
de Gerard Le Grellelaan (N150), de Vogelzanglaan (N155) en
de Jan Van Rijswijcklaan (N177). Het gebied is ca. 16,5 ha
groot en biedt ruimte aan de gebouwen van Antwerp Expo, de
voormalige stadscamping Vogelzang (die op termijn verdwijnt),
het Crown Plaza hotel en een tankstation. Op deze luchtfoto
ziet u het gebied waarop het RUP Vogelzang van toepassing is.

De opzet van het RUP Vogelzang is om te komen tot een
veerkrachtig en toekomstgericht plan waarbij de nieuwe
ontwikkelingen samengaan met het versterken van de publieke
ruimte. Het plangebied zal een compacte ontwikkeling krijgen,
ondersteund door de nabijheid van het openbaar vervoer
(tram en spoor) en door een parkeer- en ontsluitingssysteem
op korte afstand in relatie met het wegennetwerk. De
kwalitatieve uitstraling van de aanwezige functies, de
bebouwing en de open (publieke) ruimte is hierbij eveneens
van groot belang. Met het RUP worden de toekomstvisie en
de ontwikkelingsmogelijkheden voor de site Antwerp Expo en
de site Crown Plaza met tankstation vastgelegd in samenhang
met de herontwikkeling van de voormalige stadscamping
Vogelzang. De versterking van de publieke ruimte zal daarbij
het verbindend element vormen tussen de verschillende sites
en de omliggende buurt. Het RUP zal tot slot ook de visie van
het aanliggende toekomstige Ringpark Groene Vesten mee
integreren.

Tijdslijn van het project
De opmaak van een RUP gebeurt in verschillende stappen.
Op dit moment zijn we nog in de beginfase, zoals u kan zien
op onderstaande indicatieve tijdlijn.

September 2021
Goedkeuring starten procesnota door
het college van de
stad

16 november 2021
Start terinzagelegging
startnota

Een RUP start met de opmaak van een ‘start- en
procesnota’. Dat is een juridisch document dat
de doelstellingen en de visie voor het gebied
weergeeft. Tegelijk worden mogelijke effecten
op het milieu onderzocht, zoals mobiliteit,
landschap en kwaliteit voor mens en natuur.

Voormalige stadscamping Vogelzang

14 januari 2022
Einde terinzagelegging
startnota

18 november 2021
Infomoment voor de
buurt

START- EN PROCESNOTA
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TERINZAGELEGGING:
AFSTEMMING MET BETROKKENEN
Deze nota wordt afgestemd met alle partners.
Ook uw mening als buurtbewoner wordt
gevraagd. Zo kan de stad een weloverwogen
beslissing nemen. De nota wordt voorgelegd
tijdens een periode van 60 dagen waarin
iedereen suggesties kan geven. Dat heet de
‘terinzagelegging’. Voor RUP Vogelzang is dat
van 16 november tot en met 14 januari 2022.

Maart-april 2023
Openbaar
onderzoek
ontwerp RUP

Najaar 2022
Opmaak
voorontwerp
RUP

Voorjaar 2022
Goedkeuring
scopingnota

Voorjaar 2023
Voorlopige vaststelling
ontwerp RUP

Najaar 2023
Verwachte goedkeuring definitief
ontwerp RUP

INFOMOMENT
EN SCOPINGNOTA
Op het infomoment van donderdag 18
november 2021 geven we u meer info en
stellen we de start- en procesnota van RUP
Vogelzang voor. Na een periode van 60 dagen
worden alle reacties verder onderzocht en
uitgewerkt. Nadien wordt het resultaat
uitgewerkt in de ‘scopingnota’, het volgende
officiële document in deze juridische
procedure.

Copyright: Sepp Van Dun
Zicht op het tankstation

www.antwerpenmorgen.be/vogelzang

