Persbericht: Doe mee met het menselijk lint: bescherm de kust
Wat

: Een menselijk lint langs het Gemeentehuis te Wissenkerke

Datum

: 4 oktober 2017

Tijd

: Lint vanaf 18:30 uur.

Plaats

: Voorstraat 31, Wissenkerke, Noord-beveland, Zeeland

Aanmelden

: www.lintaandekust.nl

Op vier okt. aanstaande staat bij de gemeente Noord-beveland het project Zeeuwse Lagune
op de agenda.
Dit plan behelst de bouw van een hotel, restaurant en appartementen.
Waar wij specifiek bezwaar tegen hebben is de locatie: in het water langs de oever van het
Veerse meer.
Dit zal voor eens en voor altijd het zicht op het monumentale Veere vanaf de dam verstoren
en de openheid van het landschap en de karakteristieke wijdse blik die het Zeeuwse land
kenmerkt op deze plaats onherstelbare schade toebrengen.
Ook is dit plan flagrant strijdig met de geest van de reeds door de gemeente Noordbeveland
ondertekende Kustvisie. Officieel wordt deze pas op 1 januari van kracht, maar natuurlijk
overlapt dit plan deze datum. Sterker nog, uitvoering van dit plan zal de authentieke
uitstraling van dit gebied onherstelbaar aantasten en het zal ook een precedent scheppen tot
verdere bouw (er is dan immers geen “open landschap” meer te beschermen) en uiteindelijk
resulteren in een kust volgens Belgisch stramien: beton, glas en metaal en een kustgebied
losgesneden van het achterland. Sfeerloos, zinloos en zielloos.
Dit mag niet gebeuren!
De kust moet open en bereikbaar blijven voor iedereen! Kom op 4 oktober om 18:30 naar het
gemeentehuis van Noord-beveland om bij de gemeenteraad aan te dringen van dit heilloze
plan af te zien.
Met een lint om het gemeentehuis zullen we een symbolische blokkade leggen om onze
verontrusting over te brengen.
Schrijf je in via https://lintaandekust.nl

Informatie voor de pers:
Heeft u vragen over de actie en wilt u contact met een woordvoerder?
Burgerinitiatief Bescherm de Kust Werkgroep Zeeland
Mail: info@lintaandekust.nl
Tel.: 06-19202046 (Edwin van Eck)

