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U kunt ook lid van onze
belangenvereniging worden
voor 15, per jaar (jan  dec)
en dan houden wij u
incidenteel via onze
nieuwsbrief op de hoogte
over diverse zaken in onze wijk
en nabije omgeving; check ook

Klein nieuws
Oosterwold
Vogelhorst I & II
Windmolens
Wateroverlast VI
Verkeer
Glasvezel
Braambergen
Vliegveld Lelystad
Vervoer
Veiligheid
Boswachterij
Ecudorp
Nobelhorst
Beverbos

Nieuwsbrief /
Bulletins 2015
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Bulletins 2011
Bulletins 2010
Bulletins 2009
Oude bulletins

regelmatig onze website voor

Lidmaatschap
Financiën
Nieuwsbrief
Meldpunt overlast
Over ons

nieuws. Lid worden? Klik
hieronder op de button, vul
het contactformulier in en
maak het lidmaatschap over op
NL06 SNSB 0903 383 942
t.n.v. Belangenvereniging
Almere Hout te Almere. U
ontvangt een bevestiging van
inschrijving; dit kan even
duren. Bedankt!
Met uw lidmaatschap geeft u
ons financiële ondersteuning
die we nodig hebben voor
flyers of posters in de wijk,

Infobulletin dec 2009

kosten website, secretariaat

Op termijn dalen (en stijgen) de Boeings 737 en de Airbussen 320 tussen 6 tot 24 uur over Almere Hout!

beheer kopieën e.d. Voor
eventuele juridische bijstand

Zoals we al vermoedden, waren de krantenberichten van begin oktober de gebruikelijke propaganda van de Schiphol Group.

zullen we apart gelden werven

‘Voorlopig geen baanverlenging van vliegveld Lelystad’, wilden ze ons doen geloven.

indien nodig.

Uit de op 3 november 2009 gepubliceerde aanwijzing [1] (= vergunning) op pag. 90 blijkt zonneklaar: er wordt alleen tijdelijk
gewerkt met de bestaande baan, en daarvoor wordt een tijdelijke geluidszonering vastgesteld. Dit is al wel een uitbreiding ten

Ontvang voortaan onze
nieuwsbrief als nieuw lid

opzichte van de aanwijzing 1991.
Op elk moment kan Schiphol bovendien besluiten de baan te verlengen tot 2100 meter, en dan beginnen de
Boeings 737 en de Airbussen 320 tussen 6 tot 24 uur over Almere Hout te dalen. Als ze niet op tijd afdraaien,
zullen ook de stijgers over Almere Hout vliegen. Als we nu niets doen, zijn we op termijn overgeleverd aan de
welwillendheid van Schiphol. De omwonenden van Schiphol weten wat dat betekent.
De enige positieve ontwikkeling is dat nu wel het MMA, het meest milieuvriendelijke alternatief, wordt gekozen. (Waarschijnlijk
was dit al een ingebouwde concessie, wisselgeld.) Maar laten we niet treuren: in elk geval is de uitvliegroute over de
Oostvaardersplassen geschrapt, en is daarvoor de ‘linksomroute’ in de plaats gekomen, bij stijgen ten zuiden van de baan
omkeren naar noordoost over de Vogelweg, en dan ten noordoosten van Lelystad wegvliegen.

WILT U MEER DOEN?

Ook hier blijkt weer: de heckrunderen en de edelherten worden in hun Natura 2000gebied beter beschermd dan de mensen.

WILT U MEER DOEN DAN

Behalve dan die heckrunderen en die edelherten die door de ecologische verbindingszone “Het Oostvaarderswold” willen

UW LIDMAATSCHAP? DAT

migreren van en naar de Veluwe. Die krijgen de volle laag van de stijgers en dalers over zich heen. Zie voor dit alles de mooie

KAN ALS ACTIEF LID

overzichtstekening op p. 90 van de aanwijzing. (kijk op www.verkeerenwaterstaat.nl)

Als actief lid van onze

De aangegeven landingsroute vanuit het zuidwesten die de vliegtuigen vanaf 18 kilometer recht voor de

Belangenvereniging kunt u

landingsbaan moeten aanhouden, en die zij zullen gebruiken bij noorden en oosten wind, begint precies op de

meedenken met ons bestuur of

locatie van de in aanbouw zijnde huizen in Vogelhorst 2, vlak naast de Vogelweg. Gefeliciteerd met uw vrije

meehelpen in kleine

kavel!

werkgroepen met een bepaald
onderwerp zoals

In de praktijk zullen de vliegtuigen verzamelen boven het Gooi en het Gooimeer, en dan over Haven, Overgooi, Hout, kortom alle

groenvoorziening,

bebouwing ten oosten van de A6 afdalen richting het vliegveld. Volgens de toelichting bij de aanwijzing wordt er niet gevlogen

wateroverlast, verkeer en

over ‘bestaande stedelijke bebouwing’. Kennelijk zijn Haven, Overgooi en Hout geen bestaande stedelijke bebouwing, terwijl er

veiligheid, windmolens,

ook nog veel huizen bij moeten komen.

glasvezel e.d. U kunt zelf uw

Zoals het er nu uitziet, zal de Belangenvereniging Almere Hout (BAH) voor 21 december in beroep gaan bij de Afdeling

inzet bepalen. Wij kunnen altijd

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie niet waagt, die niet wint. Nadere berichten volgen.

uw inzet gebruiken en
waarderen!

Leo Damen, Voorzitter BAH
"Graag werken we samen
met u aan een mooi en
leefbaar Almere Hout!"

De Belangenvereniging Almere Hout (B.A.Hout) bestaat sinds 1995 uit een groep vrijwilligers, die het op zich hebben genomen
om beleidsontwikkelingen die van grote invloed zijn op het woongenot in de wijk Almere Hout op de voet te volgen en indien
noodzakelijk actie te ondernemen zoals het voeren van gesprekken, indienen van bezwaren en onze ideeën middels zienswijzen
of het voeren van procedures indien nodig.

ACTUEEL NIEUWS

Home page


Voor ACTUEEL nieuws klik links
in de menubalk en kijk ook bij
de onderliggende pagina's
'ONZE BELANGEN'


http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2009/index.html
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