PERSBERICHT

Kom naar de verkiezingsactie ‘Kleihard voor Midden-Delfland’
Rotterdam, 17 augustus - Op 29 augustus komen diverse leden van de Tweede Kamer
naar Vlaardingen voor een verkiezingsactie waarin groene long Midden-Delfland en de
problematiek rond de Blankenburgtunnel centraal staan. De actie wordt georganiseerd
door Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie en
diverse bewonersorganisaties. Zij zullen de Tweede Kamerleden gaan vragen of en hoe
zij zich straks in de Tweede Kamer in zullen gaan zetten voor het behoud van MiddenDelfland. Onder het motto ‘Kleihard voor Midden-Delfland’ zal de Kamerleden
gevraagd worden om hun inzet symbolisch te bekrachtigen door middel van een
handafdruk in een kleitablet. Naast Tweede Kamerleden zullen ook lokale bestuurders
bij de actie aanwezig zijn.
Midden-Delfland, het gebied tussen Rotterdam en Den Haag, is een groene long en van groot
belang voor de leefbaarheid in de Zuidvleugel van de Randstad. In deze regio is het tekort aan
groen het grootste van het hele land. Behoud van de open en groene gebieden die er nog zijn,
is dan ook erg belangrijk. Helaas wordt Midden-Delfland bedreigd door de aanleg van de
Blankenburgtunnel. Door de val van het kabinet is de keuze van demissionair minister Schultz
voor de aanleg van deze weg controversieel verklaard. Dit biedt de kans om met een frisse
blik en een bredere scope naar het ruimtelijke en bereikbaarheidsvraagstuk in de Zuidvleugel
van de Randstad te kijken. Alle afwegingen kunnen nog eens goed tegen het licht worden
gehouden en er zijn mogelijkheden om tot nieuwe oplossingen te komen. De natuur- en
bewonersorganisaties hopen tijdens de actie te horen dat de Tweede Kamer zich hier na de
verkiezingen in wil gaan zetten.
De actie vindt plaats op 29 augustus van 11.00 tot 11.30 uur op de kruising
Liesveld/Veerplein bij de woensdagmarkt in Vlaardingen. De Tweede Kamerleden Attje
Kuiken (PvdA), Farshad Bashir (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks) hebben al toegezegd bij
de actie aanwezig te zullen zijn. De organisatie is nog in afwachting van toezeggingen van
meer Tweede Kamerleden. Hoe meer mensen bij de actie aanwezig zijn, hoe duidelijk het
belang van Midden-Delfland voor de Tweede Kamerleden wordt, dus komt allen!
Afzenders persbericht: Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland,
Milieudefensie, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Groeiend Verzet.
Meer informatie:
Angelique Aerts: 06-10415534
Susanne Kuijpers: 06-452447578

