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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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Lidmaatschap
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Nieuwsbrief
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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

Nieuwsbrief / bulletin

ons financiële ondersteuning

DOWNLOAD >> nieuwsbrief en bulletin 1 maart 2014.pdf [398 KB]

die we nodig hebben voor
flyers of posters in de wijk,

DOWNLOAD >> nieuwsbulletin_jan20141.pdf [229 KB]

kosten website, secretariaat
beheer kopieën e.d. Voor
eventuele juridische bijstand
zullen we apart gelden werven
indien nodig.

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.

Ontvang voortaan onze
nieuwsbrief als nieuw lid

Home page

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-2014/index.html
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Géén (mega)windmolens in Almere Hout en omgeving!
Stuur ons je emailadres en teken de petitie! z.o.z.
Wij willen géén windmolens in Almere Hout bij A-27 - Paradijsvogelweg,
langs de Waterlandseweg bij Braambergen en nabij de Kemphaan, Overgooi,
Cirkelbos en Stichtse Kant!

Slagschaduw overlast tot 1,5 km
Geluidsoverlast
Trillingsoverlast, z.g.n. onhoorbaar ‘infrageluid’
Horizonvervuiling
Veiligheid?
Waardedaling van je woonhuis

Géén (mega)windmolens in onze leefomgeving!
De gemeente Almere werkt aan hernieuwde plannen om mega windturbines
(tot 200 meter hoog) – hoger dan de Euromast - toe te staan op Overgooi
Oost, De Stichtse Kant, ten zuiden en ten noorden van de Waterlandseweg o.a.
langs Braambergen en nabij Stadslandgoed de Kemphaan en tevens langs de
A-27 nabij de Paradijsvogelweg in Almere Hout. Als deze plannen doorgaan
worden Almere Hout en Almere Overgooi in de nabijheid van woningen,
omringd door windmolens!
Veel inwoners van Almere Overgooi, -Hout en -Haven, Huizen, Naarden,
Blaricum en omstreken zijn tegen deze windmolenplannen en voeren samen
actie. Er dreigt een ongehoorde horizonvervuiling, geluid- en trillingsoverlast,
slagschaduwhinder en nachtelijke lichtshow van knipperlichten. Onze fijne
leefomgeving staat o.a. op het spel.
In reactie op de plannen van Almere is de brede coalitie Stop Windmolens
Gooimeer gestart. Er zijn al meer dan 2000 handtekeningen opgehaald en
tientallen organisaties hebben zich al aangesloten. Ook de Belangenvereniging
Overgooi en de Belangenvereniging Almere Hout staan achter ‘Stop
Windmolens Gooimeer’.
Meld je daarom nu bij ons aan, zodat wij samen sterker staan!

Inwoners van Hout, Haven, Overgooi en medestanders laat van je horen!

teken eenvoudig de petitie op :
www.stopwindmolensgooimeer.nl
stuur je emailadres naar:
info@stopwindmolensgooimeer.nl
Wij houden je dan op de hoogte van onze activiteiten en de ontwikkelingen.Bij formele
procedures ontvang je van ons bezwaarschriften om in te sturen onder je eigen naam.

Belangenvereniging Almere Hout
www.bah-almerehout.nl

Stop Windmolens Gooimeer
www.stopwindmolensgooimeer.nl
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Infobijeenkomst op wo. 15 jan a.s.
‘Alders komt met alternatieve vliegroutes’
Op woensdag 15 januari 2014 a.s. is er een openbare info avond van
Kabinetsadviseur Hans Alders met een presentatie van alternatieve aankomsten vertrekroutes voor Lelystad Airport. Daaruit moet blijken of vliegverkeer
bebouwde gebieden ontziet. We gaan het horen.
De nu bekende route ligt óver onze wijk Almere Hout ook al wordt dat niet
altijd duidelijk uit tekeningen!
De Belangenvereniging Almere Hout is bij de info bijeenkomst aanwezig.
U kunt er ook bij zijn. Aanmelden is van te voren niet nodig.
Datum: wo 15 jan 2014
Locatie: Agora theater Lelystad, Agorabaan 12 in Lelystad
Aanvang: 20:30 – 22:00

Daarnaast is er op 20 dec 2013 een nota van antwoord verschenen van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu op de zienswijzen en adviezen Lelystad Airport betreffende de
reacties op de inspraakprocedure van de MER Milieu Effect Rapportage vliegveld Lelystad.
De nota van het Ministerie is via een pdf van onze site te downloaden.
Het bestuur van de BAH

Houd de bulletinborden in onze wijk in de gaten én onze officiële website

www.bah-almerehout.nl

