900 petities ‘Geen stank en meer natuur’ voor gemeentebestuur Oosterhout
De petitie ‘Geen stank en meer natuur’ van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
werd ondertekend door 900 mensen. Op donderdag 12 mei stapten 30 van de
ondertekenaars op de fiets om de petitie met een ludieke fietstocht aan te gaan bieden bij
de gemeentebesturen van Dongen en Oosterhout. Onderweg was er een stop bij het
bedreigde gebied naast de Duiventoren. Rodenburg wil aan de zuidkant van het kanaal op
Oosterhouts grondgebied een industrieel complex vestigen van 10 hectare mogelijk met
een larvenfabriek met 30 meter hoge schoorsteen. Ondertekenaars vrezen veel overlast van
stank en het verloren gaan van de Duiventoren en ondersteunden de eis voor meer natuur.
In Oosterhout werden de fietsers gastvrij ontvangen met koﬃe en fris door de Oosterhoutse
wethouder Melsen. Daarnaast waren er leden van de Oosterhoutse gemeenteraad bij de
aanbieding aanwezig. Voorzitter René Roovers van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het
Blik trok fel van leer tegen het rammelende plan: ‘Onvoorstelbaar dat er zo gesold wordt met de
belangen van de natuur en de leefomgeving van zoveel mensen. Dit plan moet van tafel.
Rodenburg kan beter uitbreiden op een locatie als Moerdijk. We hebben daarom een alternatief
plan ontwikkeld ‘de Spie’, dat de natuur juist robuuster maakt. In deze tijd geen overbodige luxe.
De gemeenteraad van Oosterhout moet haar verantwoordelijkheid nemen en een besluit niet
overlaten aan de rechter’. Sietzke Schokker van de Milieuverening Oosterhout vond dat het hele
project enkel ging om het financiële gewin van Rodenburg. Dat gaat dan ten koste van de Groen
Blauwel Mantel tussen Oosterhout en Dongen. Door de uitbreiding met 10 hectare wordt er een
nieuwe flessenhals gecreëerd voor de natuur.
De Vereniging verraste alle fietsers tot slot met een mooi bloemetje als dank voor deelname aan
de fietstocht voor de natuur. Ook wethouder Melsen en de Oosterhoutse gemeenteraadsleden
kregen een bloemetje overhandigd vergezeld van een beroep op hun groene hart.
Eerder werd de petitie in Dongen aangeboden wethouder René Jansen. Ook hier waren de franc
ties bij de aanbieding van de petitie aanwezig. Wethouder René Jansen in zijn reactie: ’Jullie
petitie staat bij de gemeente zeker op het netvlies’. In het coalitieakkoord staat dat Dongen
voorstander is van het behoud een groene buﬀer tussen Dongen en Oosterhout. Daar passen de
plannen voor deze industriële uitbreiding van Rodenburg niet in. Het is dus te hopen dat zowel de
Dongense gemeenteraad als het nieuwe college van B&W zich bij Oosterhout sterk gaan maken
om de wil van 900 Dongenaren - om de geplande industriële uitbreiding op die plek niet door te
laten gaan - over het voetlicht te krijgen.
Tijdens de fietstocht werd er gestopt bij de geplande uitbreiding naast de Duiventoren naast
industrieterrein de Vijf Eiken. Daar was uit protest een 25 meter lang spandoek geplaatst met de
tekst van de petitie: ‘Hier geen stank en meer natuur’. Diverse sprekers betuigden hun steun voor
de petitie. Vanuit de provincie zegde mevrouw Anne Miep Vlasveld (PvdD) toe om alles in het werk
te stellen om provinciale medewerking tegen te gaan. De provincie moet eerst instemmen met
een herbegrenzing-procedure. Pas dan kan de gemeente Oosterhout verder met het
bestemmingsplan. Als de provincie niet instemt is het plan dus sowieso van de baan.
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