
15 JAAR LANG IS ONS BELOOFD :  ALLE BEDRIJVEN WEG!

25 JAAR LANG IS OOK BELOOFD :  MEER DAN 50 HECTARE PARK!!

  DONKERE ZWARTE WOLKEN KOMEN ER AAN :
                        ZEG daarom ’NEEN’ AAN HET VOORSTEL VAN MINISTER VAN MECHELEN

• ruim 100 hectare bedrijven, al of niet Seveso, tot zware industrie toe
• planologisch is geen enkele hectare park of groengebied voorzien!

Praktische informatie:
 

• Bezorg deze petitie terug voor 31 maart 2009 aan: Natuurpunt Hobokense Polder, Cdt. Van 
Laethemstraat 45, 2660 Hoboken. Deze petitie zal afgegeven worden op het kabinet van de Vlaamse 
minister van Ruimtelijke Ordening. 

• Denk je meer exemplaren nodig te hebben: kopieer dit exemplaar vooraleer te tekenen of vraag 
bijkomende exemplaren via bovenstaand adres, via tel. 03/828.64.03, tel. 03/289.73.66 of tel. 
03/830.20.51 of email naar info@hobokensepolder.be Wens je op de hoogte te blijven van de 
evolutie in verband met Petroleum Zuid, geef dan je e-mailadres op. De petitie is ook te downloaden 
van www.hobokensepolder.be

            

Dat wordt PETROLEUM ZUID IN 2010 !
WIE GELOOFT NOG ZO’N BELEID ?!?

ZEG DAN OOK ‘JA’ AAN HET EVENWICHTIGE 
ALTERNATIEF VAN NATUURPUNT !!

Enkel dit voldoet aan de NODEN VAN DE OMWONENDEN

 25 hectare NATUURVERBINDING om 
dieren en planten levens- en 
verplaatsingskansen te geven

 14 hectare PARK waar omwonenden 
ongestoord kunnen wandelen, joggen en een 
frisse neus halen

 16 hectare SPORTTERREINEN in het 
groen, waar de amateursporter aan zijn/haar 
trekken komt

 3 hectare CULTURELE JONGEREN-
ZONE waar de jeugd zich ongedwongen kan 
uitleven

 66 hectare BEDRIJVENTERREIN/ 
GROOT VOETBALSTADION om te 
werken en te spelen

mailto:info@hobokensepolder.be
http://www.hobokensepolder.be/


GROENE  PETROL  VOOR  IEDEREEN !

             Haal de Hobokense Polder uit haar keurslijf !

Wij zijn tegen de plannen om van Petroleum Zuid één groot bedrijventerrein te maken.

Leven is meer dan wonen en werken. Wij steunen dan ook het alternatief plan van Natuurpunt Hobokense 
Polder om op Petroleum Zuid het bedrijventerrein met voetbalstadion te beperken tot 66 hectare.

De overige 58 hectaren moeten volgende bestemmingen krijgen:
 een optimale natuurverbinding (25 hectare) tussen de Hobokense Polder en de ring rond Antwerpen, 

die maar één functie heeft: uitwisseling van dieren en planten,
 een parkgebied (14 hectare) waar mensen van Hoboken, Kiel en Antwerpen Zuid ongestoord kunnen 

wandelen en zich ontspannen,
 een zone voor actieve recreatie (16 hectare) waar de amateursporter gebruik kan maken van 

sportvelden in een groene omgeving,
 een ‘jongerencultuurzone’ (3 hectare) waar initiatieven als Scheld’apen en Petrol kunnen, zone zoals 

gepland door het stadsbestuur.

Alleen een dergelijke invulling verhoogt de leefbaarheid van Antwerpen! 

NAAM STRAAT WOONPLAATS HANDTEKENING

Ver. uitg.: Frans Thys, A. Einsteinlaan 22, 2660 Hoboken


