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Antwoord college
In het kader van het gelopen participatietraject in de buurt wordt de
Galgestraat de dag van vandaag heringericht om de snelheid, en hiermee de
geluidsoverlast, van het passerende verkeer te verminderen.
Er is in het plan-MER voor Mechelen-Noord III en IV opgenomen dat de
nieuw te ontwikkelen gebieden snel naar het hoger wegennet moet worden
afgewikkeld en dat deze verkeersstromen niet door de wijk mogen lopen.
Een weerhouden optie in de plan-MER is inderdaad de doortrekking van de
parallelle weg rondom Malinas om zo Mechelen-Noord III te ontsluiten. Er zal
een onderzoek komen naar mogelijke scenario’s voor dit gebied. Ook de
ontsluiting van de site van het Slachthuis en de Dierenbescherming zal deel
uitmaken van dit onderzoek. Het doortrekken van de bestaande wegenis,
zoals de Slachthuislaan of de Oude Antwerpsebaan is niet evident gezien de
kruising met bestaande infrastructuur en de Vrouwvliet.
Het exacte aantal wooneenheden dat op Kantvelde gerealiseerd zal worden
is momenteel nog niet vastgelegd. Voor deze ontwikkeling is men bezig met
de opmaak van de verplichte MOBER (mobiliteitseffectenrapport). Om dit
onderzoek te kunnen afronden, moet er nog een kentekenstudie gebeuren
om de bestaande verkeersstromen in en rond de wijk in kaart te brengen.
Die kan op dit ogenblik niet uitgevoerd worden. De studie zou nu immers
geen juist beeld opleveren, gezien het verminderd aantal verplaatsingen
door de geldende coronamaatregelen (waaronder maximale inzet op
telewerk).

Nochtans is dit onderzoek essentieel om een objectief zicht te krijgen op het
verkeer in de huidige situatie én in de toekomst. Op basis hiervan kan
eenduidig worden aangegeven welke flankerende maatregelen, bijkomende
(fiets)infrastructuur en ontsluitingsmogelijkheden moeten worden
aangewend alvorens extra woningaanbod kan worden gerealiseerd met een
geminimaliseerde impact voor de buurt.
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