
GEACHTE BUREN VAN DE RIETGANSLAAN

Onlangs heeft de gemeente Almere u schriftelijk uitgenodigd voor een
informatieavond in het stadhuis op 27 mei as. over onze woonwijk
Vogelhorst 1 .

lk heb de gemeente aangegeven dat een belangrijk punt die avond voor
mijzal zijn de huidige wateroverlast. Wij hebben daar nooit echt last van
gehad maar de laatste twee jaar wordt het op onze kavel hoe langer hoe
natter. En ik weet van andere buren in onze straat dat ook zij met een
vergelijkbaar waterprobleem te maken hebben.

Wij kiezen niet voor een zwembad Ín de tuin maar de laatste tijd hebben
we gratis en ongevraagd daar wel de faciliteiten voor mogen ontvangen.
Wr.; hebben zelfs een waterpomp moeten aanschaffen om overtollige
nattigheid over de houtwal heen te lozen. De tuinschade begint in de
papieren te lopen als het gaat om verdronken bomen en/of planten.
Ons tuinbedrijf heeft al meerdere keren groen moeten vervangen en
sommige nieuwe aanwas is al weer verrot.

lk weet dat de gemeente over de wateroverlast al eerder door buurt-
bewoners is benaderd maar zonder succes. Men venntijst naar de
Grondmij en/of het Waterschap. Maar deze organisaties venrrrijzen weer
terug naar de gemeente Almere. lk word het zo langzamerhand zat en
zal dit op de 27' mei ook duidelijk laten horen. Het zou echter fijn zijn
daar wat support bij te mogen ontvangen. Kortom, indien u te maken
heeft met eenzelfde overlast, eind mei is het uw kans daar wat aan te
doen.

Overigens heb ik ook een formele stap gezet. lk heb inmiddels bezwaar
aangetekend tegen de aanslag waterschapsbelasting 2015. Niet omdat
ik het met de bedragen oneens ben maar louter vanwege het feit dat
men verzaakt de toegewezen taken (waaronder grondwaterbeheer)
fatsoenlijk uit te oefenen. Dus mocht u nog niet betaald hebben, het is
een van de manieren om serieus aandacht te vragen voor deze
problematiek, naast uiteraard uw aanwezigheid op de 27e mei as.

Met vriendelij ke groeten

Astrid & Paul Fennis,
Rietganslaan 10,
tel.06-23510084


