Duizel in actie!!
Afgelopen maandag was er een bijeenkomst in de Smis in allerijl georganiseerd door PvdA-GroenLinks en
Kernbeleid over de ontwikkelingen
rondom Duizel. En dat zijn er nogal
wat: Kempisch Bedrijven Park, Landbouw Ontwikkelings Gebied, de provinciale weg, Parc Vital, Welschap,
Meerheide 3 en wat wij dan noemen
Meerheide 4 (uitbreiding Becx en Kuijken) en recent kunnen we daar het E3
strand aan toevoegen. Deze bijeenkomst moest in korte tijd op touw gezet
worden aangezien wij de dag daarna in
een commissievergadering hierover
zouden praten. Het doel van de avond
was om informatie te geven over
Meerheide, maar vooral ook om de
mening van de Duizelnaren te horen.
Ik was dan ook erg aangenaam verrast
met zo’n grote opkomst! De Smis was
eigenlijk te klein. (daarover komen we
trouwens ook nog wel ’s praten). Het
was een zeer nuttige avond en de mening van de Duizelnaren is ons goed
duidelijk geworden: Wij willen deze
grootschalige ontwikkelingen van
industrie bij Duizel niet en wij voelen ons niet gehoord!
Het verslag van deze avond komt binnenkort op onze website:
www.pvda-groenlinks.nl
Wij gaan ons sterk maken in de raad in
elk geval tegen de uitbreiding van Becx
en Kuijken richting Duizel en we willen
een goede inventarisatie van de behoeftes van kleinschalige plaatselijke
bedrijven voor Meerheide 3. Daarbij
moet ook bezien worden wat er nog
voor ruimte is en gaat komen op bestaande bedrijventerreinen.

Verder werken wij aan een initiatief
voorstel om te komen tot een plan voor
Duizel waarbij alle ontwikkelingen bij
elkaar genomen worden zodat een
goed totaalbeeld ontstaat over de toekomst voor Duizel. Hierbij zal zeker
ook ruimte moeten zijn voor inbreng
vanuit de inwoners zelf.
Daarbij is het ook erg belangrijk dat
Duizel zich laat horen. Wij juichen het
dan ook van harte toe dat er een belangengroep is ontstaan uit inwoners
van Duizel. Zij hebben onze steun en
we wensen hen veel succes in deze
strijd!
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