21/04/2017

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

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

Nieuwsbrief /
Bulletins 2015
Nieuwsbrief /
Bulletins 2014
Bulletins 2013
Bulletins 2012
Bulletins 2011
Bulletins 2010
Bulletins 2009
Oude bulletins

Lidmaatschap
Financiën
Nieuwsbrief
Meldpunt overlast
Over ons

nieuwsbrief op de hoogte
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

[17 sept. Over een week sturen we een nieuwsbrief rond met onze op 5 september ingezonden 'zienswijze' op het M.E.R. (Milieu

ons financiële ondersteuning

Effect Rapport) m.b.t. het luchthavenbesluit Lelystad Airport.

die we nodig hebben voor

We zullen op de borden in de wijk aankondigen dat we dit hebben gedaan en verwijzen voor onze gehele zienswijze dan naar

flyers of posters in de wijk,

deze site]

kosten website, secretariaat
beheer kopieën e.d. Voor

>> 5 sept 2013 ZIENSWIJZE MER LUCHTHAVENBESLUIT

eventuele juridische bijstand
zullen we apart gelden werven
indien nodig.

aug 2013 nr.1.
Nieuwsbulletin BAH  aug 2013 nr. 1.
Belangenvereniging Almere Hout

Ontvang voortaan onze
nieuwsbrief als nieuw lid

Lelystad Airport
Ondanks het feit dat de Raad van State tot viermaal toe de uitbreiding van het vliegveld Lelystad heeft afgewezen, gaat de
Schiphol Groep, eigenaar van Lelystad Airport, het voor de vijfde keer proberen.
Indien de uitbreiding toegestaan wordt zal dit tot veel geluidsoverlast leiden.
Startend en landend verkeer zal over Almere Hout vliegen.
Ook het milieu in onze mooie polder zal door de uitstoot van o.a. CO2 door de vliegtuigen, aangetast worden.
Wat de uitbreiding gaat betekenen voor de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden in de Flevopolders is nog niet
duidelijk omdat nog niet is vastgesteld of na het opstijgen links of rechts afgebogen gaat worden.
De BAH (Belangenvereniging Almere Hout) gaat er opnieuw álles aan doen om dit onzalige plan van tafel te krijgen.
We houden U op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Het bestuur van de BAH

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

Meldpunt geluidsoverlast
Houd Almere Hout vliegtuigvrij!
* Groot vliegverkeer: 020601.55555 of via info@mailbas.nl
* Klein vliegverkeer: 0320265400 of via info@lelystadairport.nl
* Militair vliegverkeer: 08000226033



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

Uw steun
Mochten we in de (nabije) toekomst uw steun nodig hebben:


Voor ACTUEEL nieuws klik links

 meld u aan voor onze nieuwsbrief ( gratis)

in de menubalk en kijk ook bij

 meld u aan als stil lid, door opgave van uw emailadres + eventueel naam en adres (gratis)

de onderliggende pagina's

 meld u aan als actief lid, zie site (gratis)

'ONZE BELANGEN'

 bieden van iedere financiële ondersteuning, zie site



 vertel anderen van ons bestaan en waar we voor stáán. Bedankt!
Houd de bulletinborden in onze wijk in de gaten én onze officiële website
www.bahalmerehout.nl

http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2013/index.html
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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.
Home page

http://www.bah-almerehout.nl/nieuwsbrieven---bulletins-borden/bulletins-2013/index.html
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