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Nieuwsbrief

Voordracht Jelle Harder voor de Pluk vd Petteflet natuurprijs
Toen de mailing van de Milieufederatie over de Pluk vd Pettefletprijs bij onze vereniging binnen kwam, dachten wij onmiddellijk
aan Jelle Harder, actief lid bij onze vereniging. Over de voorwaarde “moet een natuurproject onderhanden hebben” twijfelden
we niet, want Jelle heeft altijd een natuurproject onderhanden.
Zo’n 31 natuurmensen hebben een karakterisering geschreven
van Jelle als de nieuwe Pluk vd Petteflet, in navolging op de
Pluk uit de boeken van Annie M.G. Schmidt, altijd in de
weer voor de natuur, het thema van deze prijs. Jelle zelf
heeft natuurlijk zijn project beschreven. Verbazingwekkend…wat een prachtig natuurproject. Met trots presenteren wij deze voordracht, en hopen dat straks een
trotse Jelle deze natuurprijs mag ontvangen en aan
zijn project besteden.

Bufferbak-bemaling op Anna’s Hoeve
Voor de nieuwe waterzuivering wordt nu gegraven aan een grote bufferbak. Om die tijdens de aanleg droog te houden worden ter plekke
grote hoeveelheden grondwater weggepompt en geloosd op de vijvers
van Anna’s Hoeve. Het verontrustende is dat bodemverontreiniging
in de buurt van de bufferbak op deze manier in de vijvers terecht kan
komen. In november 2012 hebben we hierover intensief contact gehad met de gemeente, m.n. over hoe zij dit denken te voorkomen.
De maatregelen die de gemeente neemt hebben ons wel vertrouwen
gegeven in het zorgvuldig handelen van de gemeente. Bemaling heeft
eerder (2011) plaatsgevonden en zal ook bij toekomstige bouwputten
nog wel plaatsvinden. De bodemverontreiniging en eventueel gaan
“wandelen” hiervan blijft voor ons een punt van aandacht.

De speelstrook wegbulldozeren voor asfalt ?
Kom naar het inspreken op het Raadhuis.
Woensdag 13 febr, 21:00 uur in de Dudokkamer,
zal de vereniging inspreken bij de raadscommissie
ruimte, en vooral de bezwaren tegen de weg door de
speelstrook naar voren brengen. De bezwaren voor
Anna’s Hoeve, maar vooral de klap in het gezicht voor
de wijk…als dit doorgaat. De speelstrook wegbulldozeren voor asfalt ? Laat weten dat u het hier niet mee
eens bent. Kom naar het inspreken. Met uw aanwezigheid maakt u duidelijk dat u die bezwaren deelt. Beter
nog; spreek ook in! Aanmelden bij de griffie.

