3 december 2018

Van het stort van België naar motor van de transitie in Vlaanderen

BOUW EEN EDUCATIEF CENTRUM IN DE
RUPELSTREEK.
Met de oude denkwijzen zullen we het niet meer redden, zij hebben de
problemen net veroorzaakt!

Een slim gebouw, dit betekent 2/3 minder middelen
in steen maar meer in inhoud en kennis.
Met steun van provincie, Vlaamse regering, Europa,
bedrijven en industrie als : Umicor, enz…

Denkers van deze tijd bieden oplossingen, dit uitdragen naar scholen en bevolking en bedrijven.
1 Visie van Vlaams Bouwmeester Leo Van Brouck
2 Hoe kunnen we de opwarming van de aarde vertragen?
3 Hoe werkt een recyclage economie (circulaire economie) ?
4 Doe-centrum worden voor circulaire initiatieven, upcycle parken, nieuwe bedrijven aantrekken.
5 Duurzame energie in de Rupelstreek.
6 Geschiedenis van de stortproblematiek en het succes van het verzet van ALR en de bevolking.
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Het verleden van de Rupelstreek
Criminelen stortten gif in onze gronden met medeweten van sommige politici.
Dankzij ALR en duizenden burgers is er een stort-stop gekomen .
Dit was een lange strijd.
Wat gebeurt er nu:
Onze politiekers beloven maatregelen tegen opwarming van onze planeet.
De realiteit toont aan dat het niet gebeurt, beloftes worden gebroken.
Dit alles met desastreuze gevolgen zoals we zien in de nieuwsberichten en merken aan het extreme
klimaat!
Ook het plastiek-probleem in onze zeeën wordt niet aangepakt, statiegeld wordt 5 jaar uitgesteld ...
De partijtucht zorgt ervoor dat verantwoordelijke politiekers niet vrijuit kunnen praten.
Dieren sterven van honger met een maag vol plastiek.

SAMEN LESSEN TREKKEN VOOR PUTTEN TERHAGEN!
Politiekers, wees transparant over de grond van de zaak.
Vraagt Antwerpen meer grond te storten dan nodig ?
Geef volledige openheid aan de specialisten van de drukkingsgroep Terhagen en ALR, zoals bij het
Oosterweel-project in Antwerpen
Laat een vertegenwoordiger toe in de besluitvorming!
Zo ontstaat vertrouwen tussen bevolking en politiek en zoeken we samen naar de beste oplossingen.
Aan de nieuwe generatie politiekers:
Een lange-termijn visie, ontwikkeld door politici, burgers en Vlaams Bouwmeester Leo Van Brouck, is
nodig voor de ganse Rupelstreek (Noeveren is bedreigd).
Nuchter blijven en de voeten op de grond, wij moeten de problemen benoemen en aanpakken.
De schade die we zullen oplopen door niet verantwoord te handelen betreﬀende klimaatopwarming zal
gigantisch zijn. En de burger zal de rekening moeten betalen.
Politiekers en burgers, laten we luisteren naar elkaars argumenten en belangeloos handelen,
in het belang van de volgende generaties… we zullen ieder bos nodig hebben!

OPLOSSINGEN!
Produceren van producten vergt immens veel energie en grondstoffen: dit moet snel verminderen.
En dat kan!
Een circulaire economie is de oplossing …
Tijdens de wereldoorlog veranderde men in korte tijd de industrie in oorlogsindustrie.
We kunnen dus snel transformeren als we de urgentie erkennen.
Bekijk op onze website Denktank-Rupelstreek onder ‘economie', een video van Thomas Rau.
Ook de Vlaamse Bouwmeester heeft een buitengewoon verhelderende visie (zie onder ‘urbanisatie’).
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