
Tijdelijke werftunnel en latere ecotunnel Kapelstraat
• VH2 Slopen gemetste tunnel onder de Kapelstraat
• VH4 Bouw tunnel Kapelstraat

Tijdelijke kade en permanente fietstunnel 
• VH3 Opbraak deel fietspad/jaagpad 
• VH7 Bouw tijdelijke loskade : 56 palen fundering / stalen platform 30x30m
• VH8 Bouw tijdelijke aanmeerpalen / dukdalven : 14 stuks tussenafstand 20 m
• VH9 Bouw 2 definitieve aanmeerpalen
• VH10 Tijdelijke reliëfwijziging Rupel : vaargeul 270 m x 35 m uitgebaggerd + geotextiel met 10 000 m3 breuksteen
• VH14 Fietstunnel en fietspad : 4,5 m breed, max helling 4 %
• VH15 Reliëfwijziging fietstunnel

Tijdelijke werfweg en latere natuurcorridor Kapelstraat
• VH11 Tijdelijke werfweg : 10 m breed / 30 m bij de kade / 6 m in de tunnel
• VH12 Tijdelijke reliëfwijziging werfweg : steengranulaten et verschillende sorteringen op worteldoek
• VH13 Tijdelijke werfzone kleiputten: centrale beperkte zone voor tijdelijke opslag gronden
• VH21 Tijdelijke riolering afwatering kleiputten
• VH22 Riolering als overloop van ecocorridor naar Rupel

Sanering en nieuw ontworpen landschap
• VH16 Reliëfwijziging die de saneringsafdekking omvat
• VH18 Keermuren
• VH19 Voetgangersbrug
• VH20 Fietsbrug Keibrekerspad

Vegetatiewijziging

Bijlage :Milieueffectenrapport

Bijlage Bodemsaneringsproject

Bijlage Boscompensaties

OPBOUW VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAGMEER INFO EN TOELICHTING 
OP DEZE INFOSTAND

30 dagen 60 dagen
indienen aanvraag OMV einde ontvankelijkheidperiode Aanvulling OMV aanvraag

2/09/2021 2/10/2021 1/12/2021
Geplande aanvulling Ingeschatte ontvankelijkheid

31/10/2021 15/11/2021

Ontvankelijkheidsonderzoek OMV aanvraag

binnen 10 dagen na 
ontvankelijk 30 dagen 50 tot 60 dagen

uiterste datum 
90 dagen

120 dagen na 
ontvankelijk

laatste start OO eind OO adviezen GOVC beslissing 
25/11/2021 25/12/2021 14/01/2022 13/02/2022 15/03/2022

Proceduretermijn behandeling eerste aanleg 120 dagen

TIMING PROCEDURE VERGUNNINGSAANVRAAG

AANPAK OPENBAAR ONDERZOEK (wellicht maand december)

Aanplakking van affiches

Publicatie op de website van de gemeente

Publicatie in een dagblad

Individuele kennisgeving binnen een straal van 100 m

Digitale terinzagelegging in het gemeentehuis 
te Boom en te Rumst gedurende 30 dagen

OPBOUW VERGUNNINGSAANVRAAG


	Wegwijs vergunningsaanvraag

