Over de schreef
Lijst Landroof.
Ik ben geschrokken van het plan van Ton Linssen om in Woensdrecht een lokale afdeling op
te richten. Ik misgun de stadsmakelaar van Bergen op Zoom niet het recht om in Woensdrecht
mee te doen aan de eerstvolgende lokale verkiezingen. Maar zijn dagdromen om in en
rondom Bergen op Zoom luchtkastelen te bouwen zijn rampzalig. In elke vierkante meter niet
bebouwde grond ziet Linssen potentie om ‘zijn streek’ op de kaart te zetten. Zijn tomeloze
drift om van alle onbebouwde grond een bedrijfsterrein of woonwijk te maken vervult me met
zorg en afschuw.
Ik misgun niemand in de Zuidwesthoek een baan of een woning. Laat staan welvaart.
Dat hiervoor groei noodzakelijk is moge duidelijk zijn. Maar die groei dient zich te beperken
tot autonome groei. Extra of exorbitante groei is ongewenst. De Zuidwesthoek is één groot
natuurgebied en onderdeel van de Brabantse Wal. Het gebied is uniek en valt niet voor niets
onder de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn en Natura 2000. Het is één grote ecologische
(verbindings)zone en al eeuwenlang een rustig woongebied. De dorpskernen zijn fijn om in te
wonen en hebben alle denkbare voordelen van het plattelandsleven. Een leefomgeving dus om
trots en zuinig op te zijn, niet om op te stuwen tot randstedelijke ontwikkeling.
De Zuidwesthoek wordt echter ernstig bedreigd. Primair door de expansie van de havens van
Antwerpen en door de goederenstromen die van Antwerpen uitgaan. Daarnaast intensiveren
de goederentransporten op de lijn Antwerpen - Rotterdam, alsmede op de lijn Vlissingen Moerdijk Dat gebeurt op een verontrustende wijze. De kwaliteit van leven voor de inwoners
van de Zuidwesthoek holt achteruit. Open polders bestaan niet meer, evenmin als ongehinderd
uitzicht op de horizon van beide Schelde delta’s. Alom is bebouwing, industrie en transport
waarneembaar. Net als de uitwassen van onze energieconsumptie in de vorm van
hoogspanningskabels en windmolens. Horizon, lucht- en bodemverontreiniging alom dus.
In een tijd waarin de rampzalige gevolgen van het bovenmatig menselijke consumptiegedrag
merkbaar worden en steeds meer alarmerende rapporten verschijnen over ons klimaat met te
hoge concentraties fijn stof en CO2, zou je verwachten dat ieder zinnig mens, dus zeker elke
volksvertegenwoordiger, zou kiezen voor een pas op de plaats. Voor behoud en verbetering
van onze leefomgeving. Des te meer valt het plan van Linssen op om
onze gemeente te annexeren, leze de Woensdrechtse polders. Als
alternatief voor de beperkingen die Ton ervaart in ‘zijn’ Augusta- en
Auvergnepolder. Hij durft het zelfs om een oude (dood gewaande) koe
uit de sloot te halen. Het Logistieke Park Ossendrecht (LPO).
Alom zou je verwachten dat men dit unaniem zou afkeuren. Tot mijn
schrik verneem ik dat PVDA, ABZ, CDA en de VVD dat niet doen! Ze
zeggen zelfs in BN De Stem van 19 juli, dat ook zij het LPO willen doen herleven.
Sommigen willen het zelfs zo snel mogelijk en met valse argumenten, zoals ‘om een buffer te
vormen tegen de vervuilende industrie van de Antwerpse havens’.
Er bestaat geen beter medicijn voor aangetaste natuur, dan het teruggeven van aarde, lucht en
water aan de natuur. Het nieuwe realisatie plan van het LPO door Lijst Linssen en de
opeenvolgende reacties van de lokale partijen, is niets anders dan oude politiek. Het is de
tunnelview van de wederopbouwperiode, om alles wat geld oplevert te benutten. Open
polders exploiteren en langs elke snelweg logistieke centra ontwikkelen is pure landroof.
Lijst Linssen dient daarom in Woensdrecht geweerd te worden, mede door het vliegwiel
effect dat ze – nu reeds – met hun LPO plan op onze huidige lokale politici realiseren.
Eric Conscience.

