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Na de protestactie van Natuurpunt tegen de plannen voor een Maritieme Campus nabij de
Hobokense polder, werden maar liefst 1.447 bezwaarschriften ingediend. Eind april moet
het Antwerpse stadsbestuur een beslissing nemen.

De protestactie tegen de plannen van rederij CMB voor de uitbouw van een Maritieme Campus
heeft haar effect niet gemist. Volgens Gazet Van Antwerpen werden 1.447 bezwaarschriften
ingediend. Een petitie tegen de plannen is zo'n dertienduizend keer getekend. Natuurpunt had
daartoe opgeroepen en stelde voorbeeldbezwaarschriften ter beschikking. Begin februari werd
nog geprotesteerd op de plek waar de Maritieme Campus gepland staat. De natuurvereniging
vreest dat de bouwwerken en geplande gebouwen een negatieve impact hebben op het
beschermde natuurgebied waaraan de geplande campus grenst. Met massale bezwaarschriften
wil Natuurpunt de stad Antwerpen en de rederij op andere ideeën brengen. 
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CMB: “Als aanvrager van een vergunning kennen wij niet de inhoud van de ingediende
bezwaren. Voor een groot deel van die bezwaren kunnen we ervan uitgaan dat ze gebaseerd
zijn op wat in sociale en andere media is aangekondigd. Wij staan nog altijd volledig achter ons
project en de vergunbaarheid ervan. Dat mensen hun bezorgdheden uiten of met vragen zitten,
heeft ons ertoe aangezet om een tweede informatiemoment – het eerste vond plaats in
september vorig jaar – te organiseren. Deze keer via sociale media omwille van de
coronaregels. We hopen op die manier al bezorgdheden van heel wat mensen weg te nemen
door nog meer informatie te geven over de vergunningsaanvraag en ook over zaken die niet in
een vergunningsaanvraag zitten.”

Druk opvoeren

Eind april moet het Antwerpse stadsbestuur beslissen over een vergunning voor de Maritieme
Campus. Natuurpunt wil de druk nog opvoeren door samen met enkele andere
milieuorganisaties een brief naar het stadsbestuur te schrijven met de vraag het project geen
groen licht te geven. 
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