RED DE MOTORCROSS
IN NEEROETEREN!
NEEROETEREN
Daarom teken deze petitie!
De laatste kans voor de Kiezelgroeve in
Neeroeteren! Met deze petitie vragen
we aan
Minister Schauvliege haar
beslissing in te trekken in afwachting van
de uitspraak van de Raad van State.
Deze petitie moet uiterlijk tegen half
oktober bij de minister zijn. Liefst per
post:

Mevrouw de Minister J. Schauvliege
Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Koolstraat 35
1000 BRUSSEL

Aan mevrouw Joke SCHAUVLIEGE
Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Koolstraat 35
1000 Brussel

Mevrouw de Minister,

september 2009

Betreft: vernietiging milieuvergunning MC Maasland vzw Neeroeteren dd. 28 augustus 2009

Met grote verbazing en even grote ontgoocheling nemen we kennis van uw beslissing dd. 28
augustus 2009 waarbij U de milieuvergunning van MC Maasland Neeroeteren vzw vernietigt.
Met deze beslissing maakt u een definitief einde aan ruim 50 jaar motorcross in Neeroeteren
(Maaseik) en stelt u duizenden motorsportfanaten zwaar teleur!
We hopen dat ook U wil begrijpen dat ook motorsporters een plaats willen!
Het is toch niet normaal dat één enkeling (een inwijkeling notabene) een hele buurt op stelten zet en
een bestaande activiteit gedragen door de lokale gemeenschap (i.c. motorcross in De Kiezelgroeven)
onmogelijk maakt.
Motorcross: een sport waarin we in België en Vlaanderen sterk zijn, getuige de vele wereldtitels
(Steve Ramon, Stefan Everts , Joël Smets, Erik Geboers,Georges Jobé, Joël Robert etc…) en heel
recent de allereerste wereldtitel in de zijspanklasse van Hulshoutenaar Joris Hendrickx met bakkenist
Kaspar Liepins en vice-wereldkampioen neef Jan Hendrickx-Tim Smeuninx.
Mevrouw de Minister, geef A.U.B MC Maasland nog één kans!!!!
We vragen u vriendelijk om bovengenoemde beslissing in te trekken in afwachting van een
definitieve uitspraak over het RUP door de Raad van State: op deze manier krijgt de motorcross ook
een eerlijke kans.

Met sportieve groeten,

Naam, voornaam: ……………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………..
Handtekening: ……………………………………………………………………………..

Naam, voornaam

Adres

Handtekening

