
PUBLIEKE RAADPLEGING 

HOE REAGEREN?
In de periode van 14 september tot en met  
12 november 2020 via:
u	 e-mail: ruimte@provincieantwerpen.be

u	 aangetekende brief of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs: 
∞ aan de deputatie van de provincie 

Antwerpen, Provinciehuis, Koningin 
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

∞ aan het gemeentebestuur van Lier, 
Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier;

∞ aan het gemeentebestuur van Putte, 
Gemeenteplein 1, 2580 Putte;

∞ aan het gemeentebestuur van Berlaar, 
Markt 1, 2590 Berlaar;

∞ aan het gemeentebestuur van  
Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17,  
2220 Heist-op-den-Berg.

RESULTAAT?
Alle ontvangen inspraakreacties en adviezen 

verwerken we in een scopingnota. Je krijgt 

geen persoonlijk antwoord maar je kunt die 

nota wel inkijken. We maken enkel de inhoud 

van jouw inspraakreactie publiek, niet jouw 

persoonsgegevens.

   

BEZOEK EEN INFOMARKT 
Je vindt er de samenvatting van de start- en 
procesnota op posters en de projectmedewerkers 
beantwoorden je vragen. 

u 2 oktober in Lier (Liers Cultuurcentrum De Mol, 
Aarschotsesteenweg 3);

u 7 oktober in Putte (Gemeenschapscentrum 
Klein Boom, Mechelbaan 604);

u 8 oktober in Heist-op-den-Berg  
(CC Zwaneberg, Cultuurplein 1);

u 15 oktober in Berlaar (vzw Parochiecentrum 
Berlaar-Heikant, Aarschotsebaan 105-109.

Op de webpagina van dit PRUP vind je de 
bezoekuren en de werkwijze volgens de geldende 
corona-maatregelen. Je vindt er ook alle informatie 
die we op de infomarkten delen.

WEBPAGINA EN NIEUWSBRIEF
Schrijf je in op de nieuwsbrief en je krijgt een 
mailtje bij elke volgende stap in het proces. Je 
verneemt ook hoe we de inspraakmogelijkheden 
voor de omwonenden en de handelszaken verder 
vormgeven. De inschrijfknop voor de nieuwsbrief en 
actuele informatie vind je steeds op  

www.provincieantwerpen.be  PRUP N10. 

PRUP*
AFBAKENING 
WINKELVRIJE EN 
WINKELARME ZONES 

Meer (adem)ruimte voor de N10



PUBLIEKE RAADPLEGING

Van 14 september tem 12 november 2020 loopt de 

publieke raadpleging over de start- en procesnota.  

In de startnota lees je wat de provincie Antwerpen 

met het PRUP* wil bereiken en in de procesnota hoe 

we het PRUP opmaken. De nota’s vind je online op  

www.provincieantwerpen.be  PRUP N10. 

Je kunt ze op afspraak ook inkijken op volgende 

locaties:

u het provinciehuis:  

dienst Ruimtelijke Planning: tel. 03 240 66 23 

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

u het stadhuis van Lier:  

tel. 03 8000 300, Paradeplein 2, 2500 Lier;

u het gemeentehuis van Putte:  

tel. 015 76 78 80, Gemeenteplein 1, 2580 Putte;

u het gemeentehuis van Berlaar:  

tel. 03 410 19 00, Markt 1, 2590 Berlaar;

u het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg:  

tel. 015 23 74 00, Kerkplein 17,  

2220 Heist-op-den-Berg

MEER (ADEM)RUIMTE VOOR DE N10

De N10 was oorspronkelijk een verbindingsweg 

tussen Lier en Aarschot met daarop vooral doorgaand 

verkeer. Doorheen de jaren kwamen er meer en meer 

winkels, bedrijven en woningen en daarmee nam ook 

het auto- en het vrachtverkeer toe. Die verhoogde 

verkeersdruk leidt tot meer files en ongevallen. Door 

de ontwikkelingen langs de weg verdwijnt er ook 

groene ruimte terwijl de kernen te kampen hebben 

met leegstand. Dit PRUP* wil de N10 tussen Lier en 

Heist-op-den-Berg weer (adem)ruimte geven door 

winkelvrije en winkelarme zones aan te duiden. In 

die zones komen er beperkingen voor de vestiging 

van nieuwe handelszaken en voor de uitbreiding van 

de bestaande handelszaken. Er zijn ook nog andere 

acties om de N10 meer (adem)ruimte te geven, 

zoals het stimuleren van de detailhandel om zich te  

(her)vestigen op multimodaal bereikbare locaties.  
*WAT IS EEN PRUP? 
Een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) be-

paalt de bestemming van een gebied en daarmee ook 

de voorschriften om een omgevingsvergunning aan te 

vragen.
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Publieke raadplegingvan 14 september tem 12 november 2020


