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Enkele puntjes op de ï over Plopsaqua in Mechelen:

Beste buur,

Plopsa wil het grootste waterpretpark van België bouwen,
naast de afrit van Mechelen Zuid. Er komen glijbanen,
binnen- en buitenzwembaden.

Je hebt waarschijnlijk al gehoord over de plannen van Plopsa-groep om
een waterpretpark te bouwen aan de afrit van Mechelen Zuid, naast
Technopolis. Verschillende politici hebben al informatie verspreid over dit
project en over de toekomst van het natuurbehoud in Mechelen. Jammer
genoeg wordt die informatie de laatste weken verweven in verkiezingscampagnes. Daardoor is het niet zo makkelijk om door het bos de bomen nog
te zien.

Het gebied naast Technopolis werd in 2008 heringekleurd
voor de aanleg van een speelbos. In 2017 koos het
stadsbestuur voor Plopsa als partner voor de bouw van
een zwembad in het gebied.
Plopsa krijgt de beschikking over 44% van het
Zennebeemden bos en aangelegen weiland.
Er bestaat nog geen definitief akkoord tussen
Plopsa en Technopolis.
Er kunnen 1000 extra wagens per dag verwacht worden.
Er is nog geen studie over de verkeersimpact op de buurt.
Er is nog geen studie over de milieu impact op de buurt.
Er is nog geen studie over de waterhuishouding.
Er is nog geen bouwplan.
Je kan deze flyer downloaden op
www.groenebuffer.be/category/flyer

Meer info
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Enkele maanden geleden hebben enkele buren van de Zemstbaan de
handen in elkaar geslagen en een actiegroep opgericht met de naam
Groene Buffer van Mechelen Zuid. We komen regelmatig samen met
een vijftal buren, en op facebook hebben we intussen zo’n 450 supporters.
Het belangrijkste doel van de actiegroep op dit moment bestaat erin de
Mechelaars en de pers te informeren over de plannen van de stad en
Plopsa-groep, en te streven naar het behoud van het bos de
Zennebeemden.
Om zoveel mogelijk transparantie te krijgen hebben we een website die je
kan vinden op www.GroeneBuffer.be. Op die site vind je heel concrete
informatie en ook een uitgebreid archief van berichten die de laatste maanden en jaren al naar buiten zijn gekomen.
Wat kan jij doen om te helpen?
Je kan alvast deze flyer aan je raam hangen, om zo te tonen dat je het
belangrijk vindt dat de wilde natuur haar plaats kan behouden in onze
buurt. Het is belangrijk dat we het gesprek kunnen aangaan met alle
Mechelaars, en zeker politici, over de toekomst van bos en natuur in
Mechelen. Als je fan wordt op onze facebook pagina (fb.me/GroeneBuffer)
dan blijf je op de hoogte van toekomstige acties.

Dankjewel!
#groenebuffer

