PERSBERICHT
Dreiging A4 Benelux Klaaswaal door draai PvdA
De draai van de PvdA om toch voor de Blankenburgtunnel te kiezen heeft niet alleen onomkeerbare
gevolgen voor de leefomgeving en het landschap in Vlaardingen en Schiedam. De aanleg van deze
tunnel bedreigt ook het open polderlandschap van de Hoeksche Waard. Wethouder Mourik van
Spijkenisse voert de druk al op om direct de A4 Zuid aan te leggen.
Als het aan de Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap en haar 20.000
sympathisanten ligt komt de weg er niet. De BHWP zet zich in voor het behoud van de Hoeksche
Waard als polderlandschap en steunt het protest tegen het Blankenburgtracé. Onderzoek toont aan
dat de Blankenburgtunnel alleen nodig is bij een grote groei van het verkeer en daar is volgens de
cijfers van het ministerie zelf in het recente verleden en de nabije toekomst geen sprake van. Ook de
A4 Benelux-Klaaswaal is niet nodig bij betere benutting van het openbaar vervoer en meer
vrachtvervoer per spoor of over water.
Schone lucht en natuur hebben een positieve invloed op gezondheid. Toename van (vracht)auto’s
leidt tot hoge concentraties fijn stof, toename van geluid en aantasting van de natuur en open
landschap. Dit is slecht voor ieders gezondheid en leidt tot meer zorg.
De VVD achterban maakt zich ontzettend druk over de verhoging van de zorgpremies maar vergeet
haar eigen aandeel hierin doordat zij zelf ruim baan geven aan de auto .
Om te laten zien dat de BHWP de strijd voor het behoud van de landelijke Hoeksche Waardse polder
niet opgeeft moet er een mooi nieuw landschapsbord komen. Het oude bord staat er vervallen bij.
Door crowdfunding kunt u een stukje bijdragen aan dit nieuwe landschapsbord. Het bankrekening
nummer van de BHWP is ING 2657059 en meer informatie kunt u vinden op de website
www.behoudpolderlandschap.nl.
Een nieuw landschapsbord vraagt aandacht voor het open karakter van de Hoeksche Waard voor
zolang als dat nodig is.
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