
De gemeenteraad van Echt-Susteren gaat op 14 december een definitief 
besluit nemen over de megaloodsen. 

Hierbij roept de Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren iedereen op, om 
onderstaande openbare vergaderingen massaal te bezoeken en zo de 

mening van de burger te benadrukken: 

Twee belangrijke data staan op de kalender: 

 

 

Op Maandag 28 november om 19.30 uur
vergadert de ‘commissie omgeving’.

Deze vergadering is openbaar en men mag 
spreektijd vragen!

Op Woensdag 14 december om 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad Echt-Susteren.

Er zal dan een definitief besluit over de 
Megaloodsen worden genomen.

  

 

De Stichting Burgerbelangen 
Echt-Susteren heeft zich van 
het begin af aan verzet tegen 

deze onzinnige plannen: 
 

Q Het financiële voordeel voor de 
gemeente weegt op geen enkele manier 
op tegen het grote verlies aan kostbare 
ruimte en groen. 
Q Het smalste stukje Nederland verliest 
hiermede haar groene longen. 
Q Verkeersinfarct op de Aasterbergweg 
en omgeving. 
Q Arbeidsplaatsen moeten grotendeels 
ingevuld worden met arbeidsmigranten. 
Q Verregaande gevolgen voor hun 
huisvesting, 
Q Plannen zijn in strijd met zowel 
provinciaal en landelijk beleid, 
Q De Provincie heeft onze gemeente 
officieel laten weten dat de plannen 
onacceptabel zijn en op sommige zaken 
zelfs strijdig, 
Q Natuur- en Milieufederatie Limburg 
heeft met onderbouwde argumenten 
het plan volledig getorpedeerd. 
Q De landelijke politiek ziet verdere 
‘verdozing van ons land’ niet zitten en 
bereidt nationale wetgeving voor. 

Noteer deze data en kom samen met ons naar het Gemeentehuis. 
Laat zien dat je deze plannen ook niet ziet zitten! 

 

STOP DE MEGALOODSEN ! 
 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat het gemeentebestuur van Echt-
Susteren inziet dat het op de verkeerde weg is.  
De leden van de gemeenteraad zitten er namens en voor u. 
Laat hen massaal weten dat het smalste stukje Nederland breed genoeg 
moet blijven om te recreëren, wandelen etc. en niet verloren moet gaan 
aan grote blokkendozen en andere onnodige grootschalige ontwikkelingen 
die voor de burgers niets brengen. Doe mee!  
 

P Teken a.u.b. de petitie ‘Stop de megaloodsen’ als u dat nog niet heeft 
gedaan. 

P Teken ook het petitieblad van de vrijwilligers die U binnenkort in uw 
woonplaats op centrale plaatsen zult tegenkomen. 

P Laten we als burgers onze verantwoordelijkheid nemen en de 
gemeenteraad overtuigen dit onzalige plan in te trekken!! 

 

Teken de petitie en/of doneer 
wat aan de stichting! 

Volg ons ook 
op Facebook! 


