STOP PROJECT
ALL BIKE
BURGER COLLECTIEF BEDOIN VENTOUX
Een visie over de toekomst van Bédoin en de Mont Ventoux

Wat is het project
All Bike Ventoux Provence® ?
Het is een megalomaan vastgoedproject bestaande uit : een
overdekte velodroom met 2 tot
3000 tribuneplaatsen, een ondergrondse parkeergarage van
drie niveaus voor 800 wagens,
een vier sterrenhotel met 100
kamers, een winkelgalerij rond
het thema “fiets”, burelen, een
museum, een bioscoop, een restaurant en brasserie, zwembad
en Spa… de kost wordt geschat
op 80–100 miljoen Euro

In 2015, heeft het gemeentebestuur zich verbonden tot :

Waar zou het komen ? Op 3
Ha landbouwgrond, nabij het
dorpscentrum. Aan de route du
Ventoux, tussen het brugje en de
historische « chapelle du Moustier ». Het mytische zicht op de
Mont Ventoux, bij het uitrijden
van Bédoin, zou voor altijd verdwijnen.

Hoe kan het gemeentebestuur
het All Bike project steunen en,
tegelijkertijd, het “Parc naturel
régional du Mont Ventoux” promoten ?

www.facebook.com/collectifcbv
www.collectifcbv.wordpress.com
collectifcibv@gmail.com

• “Het behoud van natuur en
landbouwzones”
• “Het beschermen van het
landschap in haar geheel”
• “Het bewaren van de identiteit
en uitzicht van het dorp en
haar gehuchten”
• “De diversificatie van
toeristische aanbod”

het

WAAROM WILLEN
WE “ALL BIKE”
NIET ?
Het is een totaal misprijzen
voor milieu en landschap

Het verlies van charme
en karakter van het dorp

het bedreigt de leefbaarheid
van de dorpskern

Het betonneert voor altijd
waardevolle landbouwgrond

Een dergelijk “all-in” complex
is een kunstmatige zeepbel
die isolatie promoot

Het is een valse belofte voor
volwaardige en voltijdse jobs
voor deinwoners van Bédoin

Bezoekers komen naar de Provence voor het licht en de
schoonheid van dorpen en landschappen, niet om zich in
te graven !
Bezoekers, toeristen, fietsers en sportievelingen, liefhebbers van de Ventoux, steun de inwoners van Bédoin in hun vraag naar een ander soort
van toeristische en economische ontwikkeling, die meer, en harmonieus
aansluit bij het leven van het dorp.

STEUN ONS EN ONDERTEKEN DE
PETITIE - Bezoek ons voor meer informatie,

elke maandagmorgen, op de markt van Bédoin.

Meer dan 1000 personen hebben de petitie reeds
ondertekend, waaronder meer dan 500 bewoners van
Bédoin. Meer dan 1200 personen hebben de online petitie
ondertekend

NEMEN NIET DE MANIER - Gedrukt op gerecycleerd papier

Het financiële en economische risico is te groot en kan,
op termijn, het dorp blijvend verminken

