
Doel, bestaat dat nog?

Doel is toch verloren? Is dat geen beslist beleid? Is de haven van
Antwerpen niet véél belangrijker? Woont daar trouwens nog ie-
mand? En zijn dat allemaal geen krakers?

► Feit 1: in Doel wonen vandaag, na jaren van terreur, leugens en
wetsinbreuken van de Vlaamse regering, nog steeds 400 mensen.

► Feit 2: Velen van deze inwoners zijn originele Doelenaars, die
zich niet hebben laten verjagen. Daarnaast hebben heel wat jonge
gezinnen en kunstenaars zich in Doel gevestigd.

► Feit 3: De Antwerpse haven heeft Doel helemaal niet nodig. Er
is plaats genoeg voor inbreiding en het Deurganckdok werkt na
twee jaar nog steeds maar aan 30 pct van zijn capaciteit.

► Feit 4: Doel is nog steeds officieel woongebied. Er is geen en-
kele wettelijke basis om het af te breken; evenmin is er een bouw-
vergunning noch een politieke beslissing voor het Saeftinghedok.

► Feit 5: Doel gaat perfect samen met de bestaande havenindus-
trie, het kan een prachtig kunst- en dienstendorp aan de Schelde
worden.
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Kris Peeters,
op de vernieling

asjeblief!
vindt dat de Vlaamse regering onze regering is.
ens de wil van de Vlamingen moet regeren, en
ang van enkele geldbaronnen moet dienen. Wij
verzetten tot onze regering doet wat hoort: op-
 een nieuw en leefbaar Doel. Wij eisen:

ekking van de bulldozers en zwaar materiaal
middellijke stop van de afbraak van Doel
en dialoog met de bewoners en het betrekken
 bewonersvereniging Doel 2020 bij de besluit-
 over het dorp

n daarvoor uw steun:

e petitie voor Doel als KunstEvenemen-
p www.kunstdoel.net.

p de hoogte blijven? Stuur uw e-mail
 info@doel2020.org en u krijgt elke twee
onze nieuwsbrief "Nieuws uit Doel'.

o op:

w.doel2020.org
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