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Bent u voor groen of voor asfalt ?
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Een aantal maanden geleden heeft het gemeentebestuur van Mook en Middelaar
besloten om middelen vrij te maken om opnieuw een haalbaarheidsonderzoek
naar de zogenoemde ‘variant 5a’ en hiervan afgeleide tracés voor de ontsluiting
naar de A73 te laten uitvoeren. Uit eerdere onderzoeken bleken de kosten te
hoog, bleken de plannen een te grote aanslag op de natuur en leefbaarheid te
hebben en was er geen politiek draagvlak. Toch heeft de gemeenteraad
ingestemd met een nieuw onderzoek.
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De gevolgen in het kort:
 Sterke toename geluidsoverlast bij jachtslot Mookerheide en Heumense
schans en de kommen van Molenhoek en Mook;
 Toename concentratie fijnstof en andere schadelijke uitstoot langs route,
waaronder de sportvelden en de wijk Maasveld, Heumense schans;
 Isolatie Molenhoek richting Groesbeek en Eendracht;
 Sterk toenemende verkeersdrukte langs de wijk Maasveld en op de
Rijksweg;
 Verkeersproblemen voor nieuw te bouwen woonwijken tussen maas en
maaswaalkanaal
 Aantasting van het landschap;
 Aantasting van het leefgebied van zeldzame soorten planten en dieren;
 Kappen van stroken bos onder bij Heumense schans en langs Rijlaan en
Heumensebaan.
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Een aantal bezorgde bewoners hebben zich inmiddels verenigd in de actiegroep
BOOMM dat staat voor “Belangengroep onze omgeving Mook Molenhoek”.
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Heeft u behoefte aan meer info, bezoek dan onze website: www.boomm.info
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Deelt u onze zorgen? Onderteken dan de petitie! Scan de QR-code of ga naar:
https://bit.ly/3Bie9hB
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