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De BAH - Belangenvereniging Almere Hout - Vogelhorst I, II en Paradijsvogelweg, Prieelvogelweg.
UW BIJDRAGE AAN EEN
LEEFBARE WIJK
U kunt ook lid van onze
belangenvereniging worden
voor 15, per jaar (jan  dec)
en dan houden wij u
incidenteel via onze
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Vliegveld Lelystad
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Nobelhorst
Beverbos
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Oude bulletins

nieuwsbrief op de hoogte

Lidmaatschap
Financiën
Nieuwsbrief
Meldpunt overlast
Over ons

over diverse zaken in onze wijk
en nabije omgeving; check ook
regelmatig onze website voor
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

In 2012 zijn geen officiële nieuwsbulletins door ons verzonden of gepubliceerd. De laatste in 2011 is van december 2011

ons financiële ondersteuning

inzake het winnen van het hoger beroep inzake de wens tot uitbreiding vliegveld Lelystad.

die we nodig hebben voor
flyers of posters in de wijk,
kosten website, secretariaat
beheer kopieën e.d. Voor

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.

eventuele juridische bijstand
zullen we apart gelden werven
indien nodig.

Home page
Ontvang voortaan onze
nieuwsbrief als nieuw lid

WILT U MEER DOEN?
WILT U MEER DOEN DAN
UW LIDMAATSCHAP? DAT
KAN ALS ACTIEF LID
Als actief lid van onze
Belangenvereniging kunt u
meedenken met ons bestuur of
meehelpen in kleine
werkgroepen met een bepaald
onderwerp zoals
groenvoorziening,
wateroverlast, verkeer en
veiligheid, windmolens,
glasvezel e.d. U kunt zelf uw
inzet bepalen. Wij kunnen altijd
uw inzet gebruiken en
waarderen!
"Graag werken we samen
met u aan een mooi en
leefbaar Almere Hout!"

ACTUEEL NIEUWS

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-2012/index.html

1/1

