
Stem op jouw favoriete naam! 

Onderstaande 3 namen zijn genomineerd als 
kanshebber voor het overstromingsgebied. 
Heb jij een favoriet? Laat het ons weten 
tegen 13 november, via de poll op de web
site of per mail naar: 
diw@provincieantwerpen.be 

o Hollebeemden
o Ravestijn
o Laakland

Vragen of opmerkingen? 

Geen rioolwater in het gebied 

Fluvius heeft het project voor de afkop
peling van het overstortwater opgestart. 
De effectieve uitvoeringstijd verschilt wel 
met die van het overstromingsgebied. In 
tussentijd zal een buis onder de dijk het 
overstortwater rond het bekken leiden. 
Samen met de afkoppelingswerken komt 
er in 2024 ook een veilige oversteek in de 
Heibergstraat naar het gebied. 

Zit je met vragen of heb je opmerkingen over dit ontwerp? Dan ontvangen we die graag 
schriftelijk in deze corona-periode: 
• per mail op het e-mailadres van de provincie: diw@provincieantwerpen.be
• per brief: je kan je brief tot en met 13 november achterlaten in de plexi box op het

gemeentehuis (Heilaarstraat 6, 2340 Beerse).

Zet ook zeker je eigen adres in de brief, zodat we je een antwoord kunnen terugsturen. 
Alle vragen en antwoorden worden (anoniem) gepubliceerd op de website van de provincie 
(provincieantwerpen.be p overstromingsgebied aan de laakbeek). 

DIENST INTEGRAAL WATERBELEID 

Departement Leefmilieu 

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
T 03 240 64 61 - diw@provincieantwerpen.be 
www.provincieantwerpen.be antea"group 

Il 
2 Seas Mers Zeeën 
Co-Adapt 

Provincie 
Antwerpen 

Het ontwerp is klaar! 

Deze folder bevat het ontwerp van het 
nieuwe overstromingsgebied langs de 
Laakbeek in Beerse, tussen de Eikenstraat 
en de Heibergstraat. 

De provincie, het lokaal bestuur Beerse en 
het Regionaal Landschap hebben voor dit 
plan gekozen omdat het in de eerste plaats 
de wateroverlast vermindert en Beerse 
klimaatrobuuster maakt. Maar het ontwerp 
houdt ook rekening met de ideeën en 
aandachtspunten die jullie als buurt hebben 
aangebracht. 

Toegankelijk en veilig wandelen, 
check! Privacy, check! Ecologische en 
avontuurlijke speelelementen, check! Geen 
hinderlijke rioolgeuren of -sporen, check! 
Natuurbeleving ten top, check! 

Benieuwd? Draai dan nu deze bladzijde om. 
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