
Project Ring rond Eeklo

Het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Eeklo willen een aangenaam en veilig centrum
creëren zonder doorgaand verkeer. Door de Ringlaan (R43) verder te bouwen vanaf
Nieuwendorpe tot aan de Gentsesteenweg (N9) maken we een nieuwe verbindingsweg rond
Eeklo-centrum.

In 2022 zetten we een volgende stap in dit project. Met de aanleg van een nieuwe rotonde aan de
Industrielaan, veilige fietspaden langs de Ringlaan en een nieuwe verkeerssituatie aan de
Brugsesteenweg komt een toekomst mét Ring rond Eeklo iets meer in zicht.

Ondertussen werken we ook verder aan de studie voor de derde en vierde fase van de ring.
Hiervoor kan jij via dit formulier jouw input geven voor de MER-studie.

Ik wens op de hoogte te blijven van het project en schrijf me in op de nieuwsbrief.
Mijn e-mailadres: ………………………………………………………………………......................

Jouw gegevens *
Straat en huisnummer:……………………………………………………………….............................

Gemeente/Stad:………………………………………………………………………………………......

Je reageert als: (kruis aan wat past)

*AWV zal de door u verstrekte gegevens conform de AVG wetgeving behandelen en verwerkt uw gegevens enkel in het kader van 
milieueffectenrapport van het project “Ring rond Eeklo”.  Uw gegevens worden hierbij niet doorgegeven aan derden, tenzij met uw 
uitdrukkelijke toestemming. Uw inhoudelijke reactie kan wel aan derden overgemaakt worden, zowel voor verwerking in het onderzoek naar 
milieueffecten als in het kader van openbaarheid van bestuur. De opgave van mailadres en adresgegevens worden gevraagd om u 
bijkomende vragen te kunnen stellen ter verduidelijking van uw feedback.  Het helpt AWV om uw inspraakreactie correct te kunnen 
inschatten en er rekening mee te houden in ons MER- project. De ingevulde formulieren worden door AWV bewaard voor een looptijd van 
10 jaar. Indien u intekent op de nieuwsbrief zal u deze ontvangen met een frequentie van ongeveer 5 keer per jaar, afhankelijk van de 
voortgang van het project en de fase waarin het project zich bevindt. Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw 
persoonsgegevens kan u terecht op dpo.privacy@wegenenverkeer.be of kan u onze privacyverklaring raadplegen om te zien hoe wij met 
uw gegevens omgaan. 

Er mag door AWV met mij contact opgenomen worden voor verdere verduidelijking. Ik vul 
hiertoe ook mijn naam en e-mailadres of telefoonnummer in: 
…………………………………………………………………………………....................................

particulier

organisatie/bedrijf

Ik verkreeg informatie over het project

Op het infomoment op 7/12/’21

Ik nam deel aan de dialoogavond op 21/12/’21

Via de website van AWV 
(wegenenverkeer.be/eeklo) 

Ik keek het project-MER in op het stadhuis

Via de gemeentelijke kanalen (website, 
eikenblad, …)

Anders:…………………………….........
.............................................................

Dit formulier kan je indienen op het stadskantoor: 
industrielaan 2, 9900 Eeklo



Jouw suggesties voor het MER-onderzoek (fase 3 en 4)
Je kan vragen om mogelijke effecten te onderzoeken (geluidsoverlast, geurhinder,
biotoopverlies,...) die niet worden vermeld in het project-MER. Je kan wijzen op bepaalde
aandachtspunten en gebieden (monumenten en landschappen, fauna en flora,
landbouwgebieden, speelterreinen,...) in de omgeving van het project waarop het project een
impact kan hebben. Of je kan Specifieke milderende maatregelen voorstellen.

Belangrijk is om vooral opmerkingen te maken vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis van uw
omgeving. Reacties zoals "ik ben tegen het project", "ik wil niet dat het plan doorgaat", ... zijn
begrijpelijke reacties, maar bieden inhoudelijk geen meerwaarde voor het onderzoek naar de
milieueffecten.

Een milieueffectenrapport onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu. 
Hier onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer de milieueffecten van deelproject 3 
(Nieuwendorpe – Tieltsesteenweg) en deelproject 4 (Tieltsesteenweg – Gentsesteenweg) in 
Eeklo.

De vier projectzones

TIP: Als deze ruimte onvoldoende is, kan je nog bladen aanhechten aan dit formulier. 


