Schriftelijke inbreng Inspreekrecht PIP N629 28 september 2018.
Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
Dongen, 26 september 2018.
Geachte statenleden.
Dringend beroep: Doe het niet!
Want als dit Statenbesluit PIP N269 wordt aangenomen zijn er alleen maar verliezers:
De Brabantse natuur. Als het hier mag, dan mag het overal.
De Dongense kinderen die hun speelplek bedreigd zien.
Buurtbewoners die hun groene long en een plek waar het aangenaam toeven is, zien
verdwijnen.
De bijen, de biodiversiteit.
De automobilisten en fetsers die door dit rammelende besluit in de knel komen.
En breder gezien verliest het klimaat en de duurzaamheid.
We hebben geprobeerd uw staten goed te informeren over dit besluit:
We hebben de TU Delft ingeschakeld. Uit het Maatschappelijk Kosten en Baten Rapport van de TU Delft blijkt dat de baten lang niet op wegen tegen de kosten. Schrijnend vinden we het dat statenleden over dit TU rapport door GS op het verkeerde
been zijn gezet. Waarom is er nooit ingegaan op ons verzoek om dit richting staten te
rectifceren?
We hebben u een legal opinion gestuurd waarin we aangeven dat het besluit bestuurlijk-juridisch onvoldragen is. We hopen dat de argumenten uit dit paper in de beraadslagingen worden betrokken.
Een belangrijk punt dat blijft liggen: de rechtszekerheid.
Bestaande knelpunten worden over de schutting richting gemeenten gegooid. Wie
gaat de verkeerschaos met Kerstmis bij AVRI oplossen? Wie zorgt er voor veiligheid
voor fetsende scholieren, wie zorgt er dat er geen chaos ontstaat op de Steenstraat?
U legt een onnodige weg aan voor 30 miljoen waarvan de baten oplopen tot 1 minuut
rijtijd winst en de knelpunten waar het allemaal om ging, gooit u ook fnancieel over
de schutting richting de gemeenten.
We vertrouwen erop dat u ons niet achterlaat zonder garanties dat de verkeersproblemen ook daadwerkelijk opgelost worden en onze natuur niet te grabbel wordt gegooid. Voorstellen dienen niet in schimmige achterkamertjes terecht te komen maar
vastgelegd te worden in een helder statenbesluit.
Geachte staten: Neem een eerlijk besluit waarmee u als Provinciale Staten van NoordBrabant iedereen en ook ons Dongenaren, recht in de ogen kunt kijken.
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