Op initiatief van de vzw RED DE VOORKEMPEN
Naar aanleiding van de komende Vlaamse en
Europese verkiezingen

DEBATAVOND

WELKE ECONOMIE, WELKE HAVEN,
WELKE MOBILITEIT
VOOR MORGEN ?
Een debat met medewerking van topeconomen
Geert Noels en Ivan Van de Cloot en
gerenommeerde politici uit de diverse politieke
partijen.
Dinsdag 5 mei 2009 te 19.30 uur in het Kasteel van
Schoten, Kasteeldreef.
Een debat over: welke visie is er over onze
economie van morgen, de Antwerpse haven van
morgen en onze mobiliteit van morgen? Waar zijn
we mee bezig? Wat kan nog? Wat kan niet meer?



Moet onze economie niet spaarzamer omgaan
met grondstoffen, energie en menselijke arbeid?
Hoe dan?



Is de ruimte niet op en rijdt onze economie zich
niet letterlijk vast in haar eigen verkeer? Wat zijn
de oplossingen?



Welke fouten zijn er in het verleden gemaakt en
welke lessen trekken we eruit?



Groene economie, wat houdt dat in?



Kunnen er, na het rondmaken van de kleine ring
R1, nog andere autostrades bijkomen?



Hoe dient de Antwerpse haven zich te
ontwikkelen? Kan een nieuw Saeftinghedok nog
wel? En waarom moet Doel verdwijnen?



Dient Vlaanderen de logistieke poort van Europa
te worden?



Kunnen er in deze regio nog grote nieuwe
bedrijventerreinen bijkomen?



Welke economie kan er voor zorgen dat de
luchtvervuiling niet verder toeneemt?



Welke troeven hebben we nog? Welke “niches”
moeten we invullen?



Gaan werken en verkeer veranderen in onze
regio?

PROGRAMMA
19.30 uur Welkom door voorzitter vzw Red de
Voorkempen
19.35 uur

De visie van Red de Voorkempen op de
economie/haven/mobiliteit van morgen,
door eresenator Paul Staes

19.45 uur De visie van econoom Ivan Van de Cloot
(Itinera) op economie/haven/mobiliteit
van morgen
20.00 uur Econoom Geert Noels modereert een
debat over het thema met volgende
politici:
Bart Martens (SP.A), Gerolf Annemans
(VB), Mieke Vogels (Groen), Rob Van de
Velde (LDD), Ludwig Caluwé (CD&V),
Kris Van Dijck (NVA), ? (Open VLD) ,
Nelly Maes (SLP), Peter Mertens (PVDA)

21.30 uur
22 uur

Vragen vanuit het publiek
Einde

Het debat richt zich tot alle politieke mandatarissen
en tot alle gemeentebesturen van de regio, tot de
leden van Gecoro’s en Milieuraden, de Minaraad, de
Provincie, sociale partners, milieugroeperingen, ...
én tot alle wakkere burgers.

Het DEBAT heeft plaats op
DINSDAG 5 MEI 2009 te 19.30 uur
in
KASTEEL van SCHOTEN
Einde Kasteeldreef
Parking nabij het kasteel
Vlot bereikbaar met openbaar vervoer
(halte Kasteeldreef)
TOEGANG GRATIS
Info bij:
Rombouts Jef, voorzitter vzw Red de Voorkempen
tel. 03 644 69 29,
e-mail: jozef_rombouts@telenet.be

VZW Red de Voorkempen
Leefmilieuvereniging – arr.
Antwerpen
Verantwoordelijk uitgever: Jozef Rombouts,
Karel Selsstraat 37, 2900 Schoten

