Grondeigenaren krijgen na 30 jaar
hun rechten terug.

In de jaren 80 van de vorige eeuw
besloot de overheid ruimte te geven
aan chemische bedrijven om
gifleidingen onder de grond aan te
leggen. Verstopt in
Ruimtelijkeplannen.nl staat te lezen
dat de rechten van de
grondeigenaren in feite worden
afgenomen. Compensatie daarvoor,
nog beter verstopt, is niet van
toepassing. Reden: Landsbelang.
Het gaat om circa 250 ha
eigendommen in de Limburgse gemeentes Nederweert, Weert, Leudal, Maasgouw en EchtSusteren.
Op de landelijke tv, uitzending van DeMonitor, werd dit alles op 7 april 2019 nog eens bevestigd
door onder andere de directie van Chemelot.
De bewoners van Schoor Nederweert hebben deze kwalijke gang van zaken aangegrepen met
als resultaat dat de Tweede Kamer als een blok achter de belangen van alle bewoners /
grondeigenaren is gaan staan. Volledig schrappen van de plannen was voor 11 van de 13
kamerfracties de opdracht aan de minister.
Op 15 juli 2019 heeft de minister in een brief laten weten dat de oorspronkelijke rechten weer
zullen worden hersteld.
Dit betekent voor de grondeigenaren dat belemmeringen uit de bestemmingsplannen zullen
verdwijnen. Voor bewoners betekent dit dat de sluipend dichterbij gekomen gevaren voor
gezondheid en het grote gevaar van overlijden bij een calamiteit wordt weggenomen. Ook
voor de economie een goede zaak. De plannen in Nederweert voor het hotel en een vestiging
voor KFC aan de A2 worden niet meer beperkt. Op veel plaatsen aan het voormalige tracé
ook weer meer ruimte voor investeringen.
Onder aanvoering van de commissie BewonersBelangenSchoor hebben politici, gemeentes en
instanties ook hun steentje bijgedragen.
Samen met het bewoners comité BuizenBrandevoort in Helmond resten nog twee dingen:
1 Bewaken dat toezegging van de minister wordt waargemaakt.
2 Bewaken dat de gifbuizen er niet alsnog komen onder de vlag van infrastructuur voor de
energietransitie.
Alertheid blijft geboden. Sluit u aan en volg ons op www.geenextrabuizen.webnode.nl

