Geen stank en meer natuur!
Teken de Petitie !
De gemeente Oosterhout wil industrieterrein de Vijf Eiken uitbreiden en er drie zogenaamde biobased bedrijven - zware industrie in categorie 4.3 - toestaan. De uitbreiding bedraagt 10 hectare en
zorgt voor verstoring en geluids-overlast voor de de natuur richting Dongen. Er zijn grote bedrijfshallen gepland met een schoorsteen van 30 meter hoog. Het gaat om een larven- fabriek, een vatenopslag-bedrijf en een bioplastic bedrijf.
Omdat dit gebied ten zuidwesten van Dongen ligt, dreigt er opnieuw stankoverlast voor de inwoners
van Dongen. Nu al hangt boven de wijken West 1 en 2 regelmatig stank van het ook op dit indu–
strieterrein gevestigde vetten-bedrijf van Van der Kooy. Dat wordt met deze uitbreiding alleen maar
erger.
Dongen heeft in het verleden haar portie met de bekende biobased bedrijven Ecco en Trobas al
meer dan gehad. Er was jarenlange actie nodig om de overlast van die bedrijven in te perken. Dat
willen we niet opnieuw meemaken.
Op de plattegrond is te zien hoe de afstanden van de industrie tot aan de kern van plan-west zich verhouden.

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik is daarom een petitie gestart om:
A.
B.

de industrie-uitbreiding op die plek tegen te houden
juist de natuur daar te versterken:

“GEEN NIEUWE STANKOVERLAST VOOR DONGENSE WIJKEN”

www.spaardeduiventorenenhetblik.nl

Steun daarom onderstaande petitie:
Aan de gemeentebesturen van Dongen en Oosterhout en aan de provincie Noord-Brabant:
1.
Nee, ik wil geen nieuwe stankoverlast ten zuidwesten van Dongen. De gemeente Oosterhout, Dongen en de Provincie Noord-Brabant worden opgeroepen niet mee te werken aan uitbreiding van het industrieterrein voor deze bedrijven.
2.
Ja, ik steun het alternatief: er moet juist meer natuur komen. Dat kan door het alternatieve
natuurplan van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik ‘de Spie’ (zie info hieronder) te
steunen. Dus in plaats van zware industrie en stank op die plek wil ik de natuur in het groene
gebied tussen Dongen en Oosterhout juist versterken. Meer natuur dicht bij huis: goed voor
onze gezondheid, ontspanning en recreatie.
Naam ……………………………………………………..

………………………

Adres: ……………………………………………………..

Handtekening

Voorzie deze flyer van uw gegevens en handtekening en lever deze in aan de Doelstraat 9, Hoge
Ham 135 rood,
Scannen en emailen naar info@spaardeduiventorenenhetblik.nl mag natuurlijk ook.
Of Teken bezwaar aan op petitie.nl/……...

Alternatief plan ‘De Spie’

In het licht van de landelijke natuurvisie, de provinciale afspraken en dat natuur dicht bij de burger
moet zijn, zou aan dit gebied een andere invulling moeten worden toebedeeld. Daartoe hebben wij
een ontwerp opgesteld wat gezien moet worden als een tegenplan ten opzichte van de plannen van
Rodenburg Biopolymers.
Het ontwerp biedt een landschappelijke versteviging van het Natuurnetwerk en draagt bij aan het
natuurlijk kapitaal van de regio. Niet alleen een aanwinst voor het Natuurnetwerk maar ook voor het
duurzaam landschapspark De Open Linie. Er loopt een wandelpad doorheen met bankjes zodat iedereen van dit stuk natuur kan genieten! De bestaande fietsroute van De Open Linie kan met een
kleine aanpassing ook langs dit nieuw stukje natuur worden geleid.
Ondersteuning, suggesties, aanvullingen of ideeën voor verdere uitwerking zijn ook van harte welkom op info@spaardeduiventorenenhetblik.nl.
Meer info op: www.spaardeduiventorenenhetblik.nl

