Ultieme publieksactie tegen de
Blankenburgtunnel:
Tweet de Tweede Kamer wakker!
Het aftellen is begonnen. Op maandag 25 november heeft de Tweede Kamer de laatste kans om
de plannen voor de omstreden Blankenburgtunnel tegen te houden. Die dag debatteert de
Kamer over infraprojecten zoals de Blankenburgtunnel. In de aanloop naar dit beslissende
debat start Natuurmonumenten een Twitteractie om de Kamer wakker te schudden. In de actie
roept de natuurorganisatie mensen op een tweet te sturen naar de meest betrokken
Kamerleden. Toine Cooijmans, campagneleider Natuurmonumenten: ,,De onderbouwing voor
het uitgeven van 1,1 miljard euro aan de Blankenburgtunnel wankelt. Nut en noodzaak van de
tunnel worden steeds twijfelachtiger. Wij vinden het heel belangrijk dat de Kamerleden zich
realiseren dat zij op 25 november in staat zijn een groot infrafiasco ten koste van het unieke
landschap in Midden-Delfland, groene long voor twee miljoen stedelingen, tegen te houden;
vandaar deze actie.”
Laatste kans
Vorige week heeft minister Schultz van Haegen het plan (de zogenoemde structuurvisie) voor de
Blankenburgtunnel naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat de minister de kritiek van een
recordaantal mensen (2.300 officiële zienswijzen) naast zich neerlegt. De Blankenburgtunnel is
hiermee gelukkig nog niet definitief, de Tweede Kamer is aan zet op 25 november.
‘Breek de betovering’
Om deze kans niet voorbij te laten roept Natuurmonumenten iedereen op om mee te doen aan de
Twitteractie. Kern van deze actie is een ludieke animatie in sprookjesstijl. Toine Cooijmans:” Het
verhaal van de Blankenburgtunnel is net een naar sprookje. Minister Schultz lijkt wel betoverd,
ongevoelig voor de feiten dendert zij op zevenmijlslaarzen door met dit onzinnige plan. De groei van
het autoverkeer stagneert al sinds 2005, dus drie jaar vóór de economische crisis. De aanleg van de
zesbaanssnelweg is daarmee achterhaald zo blijkt uit cijfers vanuit het ministerie van I&M. Dat BV
Nederland op het punt staat om 1,1 miljard euro, de kosten voor de Blankenburgtunnel, over de balk
te gooien, lijkt wel fact free politics. Hoog tijd dat de Kamer de betovering doorbreekt.”
Tweet je uit!
Op de website van Natuurmonumenten is eenvoudig, met één druk op de knop, een tweet met de link
naar het filmpje naar de Kamer te versturen. Door deze tweets hoopt de natuurorganisatie de urgentie
van het Kamerdebat duidelijk te maken. Ook aan niet-twitteraars is gedacht, er is tevens de optie om
een mail te sturen. Cooijmans: ,,We hopen dan ook op een massale Twitteractie waar de Kamerleden
niet meer omheen kunnen.”
Het is niet de eerste keer dat Natuurmonumenten actie voert tegen de Blankenburgtunnel. Zo werden
eerder ruim 34.000 handtekeningen en12.600 duimen omlaag tegen de Blankenburgtunnel verzameld
en dienden 2.300 mensen een officiële zienswijze in tegen de tunnel. Cooijmans: ,,Tot nu zijn de
stemmen van al deze mensen genegeerd bij de besluitvorming, maar nu is het echt erop of eronder en
roepen we iedereen nog één keer op tot actie.”
Wil je ook mee doen aan de actie tegen de Blankenburgtunnel? Ga naar
www.natuurmonumenten.nl/breekdebetovering. Dan leven we allemaal nog lang en gelukkig…

