Spaar de Duiventoren en
het Blik

Maak bezwaar tegen de
weg door de Duiventoren
en het Blik!
•

Voorzie deze flyer van uw gegevens en handtekening en
stuur deze naar de provincie of lever deze in aan de
Doelstraat 9 of Hoge Ham 135.

Of
•

Teken bezwaar aan op de website van de provincie. Een
duidelijke uitleg hierover vindt u op onze website:

www.spaardeduiventorenenhetblik.nl

Aan Provincie Noord-Brabant, college van Gedeputeerde Staten
T.a.v. Mevr. A. Verhagen (verd. 21)
Postbus 90151 5200 MC ’'s-Hertogenbosch
betreft: zienswijze Inpassingsplan N629 Oosterhout Dongen
Dongen, februari/maart 2018
Geacht college,
Door middel van deze zienswijze teken ik bezwaar aan tegen het
Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen met identificatienummer
NL.IMRO.9930.ipN629-on01 van de provincie Noord-Brabant. In mijn
bezwaar baseer ik mij ook op het bijbehorende Milieueffectrapport.
Het inpassingsplan voorziet in een verdubbeling van de wegen tussen
Dongen en Oosterhout, die een ernstige aantasting van de Duiventoren
en het Blik betekent. In de milieueffectrapportage wordt de noodzaak
van het plan niet of onvoldoende aangetoond. Ook is niet aangetoond
dat de alternatieven, nl het aanpakken van de problemen op de
bestaande route (Nulplus) of Parallel-Noord, die geen of minder
aantasting van de natuur betekenen, niet haalbaar zouden zijn.
Tenslotte weegt de voorgestelde compensatie, namelijk vlak langs de
nieuwe weg, niet op tegen het verlies aan natuur, rust en ruimte.
Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de mobiliteit in de toekomst
verder blijft groeien zoals de MER aanneemt.
Met een beroep op artikel 5 Natuurnetwerk Brabant van de
Verordening Ruimte NoordBrabant vraag ik de provincie (in casu
Provinciale Staten) het voorliggende inpassingsplan af te wijzen.
Verder roepen wij Gedeputeerden Staten op in samenwerking met de
gemeente Dongen alternatieven uit te werken om de
verkeersproblematiek rond de N629 aan te pakken met respect voor
en behoud van de natuur.
Met vriendelijke groet,
Naam:………………………………
Adres: ………………………………… Handtekening …………………..
Woonplaats………………………..

