Beste bewoner, maak kennis met het burgerplatform VLIEGERPLEIN
Waarschijnlijk heeft u al gemerkt dat sinds april 2015 de activiteiten vanop de luchthaven van Deurne zijn toegenomen.
Je kan bezwaarlijk nog spreken van een “Zakenluchthaven van Antwerpen, onmisbaar voor de Antwerpse zakenlui”, zoals de Vlaamse Regering steeds heeft voorgehouden. Na schaamteloze
woordbreuk van diezelfde regering wordt de luchthaven uitgebouwd voor toeristische vluchten, naar voorbeeld van de luchthaven van Charleroi. Zo liet de huidige CEO zich in 2015 ontvallen
dat hij in Deurne een terminal voor 2 miljoen passagiers wenst! Dat is 10 x het huidige aantal.
De hinder stijgt nu al navenant, met het alsmaar groeiende aantal toeristische bestemmingen.

Waar gaat het om? OM ONZE GEZONDHEID !
Vliegtuigen zorgen voor schadelijke koolstofdioxide (CO2), koolstofmonoxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, giftig fijn stof en roet boven ons hoofd. Vliegtuigen zorgen voor lawaaihinder:
een bron van stress. Stress die aanleiding geeft tot hoge bloeddruk waardoor het risico op hart- en vaatziekten verhoogt, en die nefast is voor het leervermogen van onze kinderen.

Waar gaat het om? OM ONZE CENTEN !
Want deze luchthaven kost ons als belastingbetaler handenvol geld: 3 miljoen euro voor de exploitatie en het onderhoud van de infrastructuur. Aanloopsubsidies bij het opstarten van een
nieuwe lijn gedurende 3 jaren. Betaalde mandaten in raden van bestuur. Kortom, voor iedere passagier tellen we als belastingbetaler gemiddeld 25 € neer. Niet-inbegrepen de nieuwgebouwde tunnel van meer dan 54 miljoen euro. Het gaat om veel geld van de gemeenschap ten bate van enkelen.

Waar gaat het om? OM WAARDEVERMINDERING VAN ONZE WONING TOT 30% !
Studies hebben dit bewezen. Langzaam maar zeker zal er meer leegstand komen in onze buurt en handelszaken zullen noodgedwongen moeten sluiten. Passagiers parkeren nu al voor onze
huizen om parkeergeld op de luchthavenparking te ontlopen, en vrachtwagens voor de catering van de luchthaven denderen nu al door onze straat. Werkgelegenheid op de luchthaven moet
dit alles verantwoorden. Het mag duidelijk zijn dat deze luchthaven onze woningen niet ten goede komt.

Waar gaat het om? OM HET NEGEREN VAN EEN PERFECT ALTERNATIEF: DE DIABOLO-TREINVERBINDING !
De Diabolo-trein, speciaal aangelegd voor een vlotte aansluiting op internationale vluchten, brengt reizigers van Antwerpen-Centraal naar Zaventem in slechts 25 minuten. Bovendien
bieden Thalys en Eurostar ecologische alternatieven voor Schiphol en Londen.

Waar gaat het om? OM DE UITBOUW VAN INFRASTRUCTUUR VOOR TOERISTISCHE VLUCHTEN !
Terwijl het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de na-bestemming van de luchthaven als parkzone definieert. Bovendien is er in Antwerpen nood aan extra ruimte voor woning, scholen,
recreatie.

Waar gaat het om? OM EEN CONCESSIE VAN 25 JAAR !
Een contract tussen de Vlaamse Regering en de uitbater Egis, waarvan de inhoud uiterst geheim gehouden wordt, omwille van zogezegde commerciële belangen.

DAT MOET TOCH BETER KUNNEN!
Hoog tijd dus om de krachten te bundelen tegen deze onzin, in het burgerplatform

VLIEGERPLEIN
Een platform van actiegroepen en burgers die streven naar
EEN MAATSCHAPPELIJK, ECONOMISCH EN ECOLOGISCH OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE LUCHT EN RUIMTE
VAN DE LUCHTHAVEN VAN DEURNE
Het platform bevordert de samenwerking tussen de actiegroepen.
Het platform wil een luidere gemeenschappelijke stem geven in het debat
omtrent de evolutie van de activiteiten op de luchthaven.

Steunt u het burgerplatform VLIEGERPLEIN ?

Meer weten over alle actiegroepen?

Neem dan deel aan de actie. Hang deze affiche voor uw raam! Onmiddellijk doen!
Zo helpt u mee om de beslissing van de Vlaamse regering te beïnvloeden.
Deel en like ons op facebook!
Wenst u op de hoogte te blijven? stuur ons een email: contact@vliegerplein.be

Antwerpen Leefbaar: https://www.facebook.com/antwerp.liveable/
Hart Boven Hard: www.hartbovenhard.be/antwerpen/
Natuurpunt Land van Reyen: www.landvanreyen.eu
Parkhaven: https://www.facebook.com/parkhaven.deurne/
V.A.T.U.V. www.vatuvblog.be
Verlenging Nooit vzw: www.facebook.com/verlengingnooit en www.verlengingnooit.be
Zuivere lucht: www.facebook.com/profile.php?id=100010348451356

