N42: Omvorming van gewestweg tot primaire weg

Communicatie- en participatie
Om aan betrokkenen de kans te bieden hun kennis, ideeën, vragen en bekommernissen te delen met de onderzoekers werden
in het kader van de opmaak van het plan-MER een aantal overleg- en informa emomenten gehouden.
Zo veel mogelijk opmerkingen werden genoteerd en indien mogelijk verwerkt in de plannen. De meest voorkomende
opmerkingen die betrekking hebben op het tracé van de startnota (E40 – N46) worden hieronder weergegeven. De kleur
geeft aan of ze in de plannen verwerkt werden.

Met oranje opmerkingen werd rekening gehouden in de plannen.
Met grijze opmerkingen is (nog) geen of slechts deels rekening gehouden.
Groene opmerkingen zijn algemene bezorgdheden en bedenkingen.
Blauwe opmerkingen kunnen pas worden verwerkt wanneer het voorkeursalternatief meer in detail wordt uitgewerkt.
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Meer info? Surf dan naar
www.wegenenverkeer.be/Oosterzele

