Actiecomité Bloem en Daal Nee

Het Actiecomité "Bloem en Daal Nee" is al maanden bezig om de voorgenomen
bouwplannen voor een 9-etages hoog appartementencomplex op de hoek van de
Ranonkelstraat en de Daal en Bergselaan te stoppen. Met uw 400 handtekeningen en de
afgeladen bijeenkomst in de Bergkerk van 12 januari 2016 hebben we aangetoond dat er
geen draagvlak is voor dit plan. Desondanks gaan gemeente en ontwikkelaar gewoon door.
De projectontwikkelaar Kieboom & van Wezel organiseert op 12 januari aanstaande een
informatieavond voor bewoners en geïnteresseerden. Op deze avond zullen ze hun
aangepaste ontwerpplan presenteren. De ontwikkelaar hoopt hiermee aan de opdracht van
de gemeente te voldoen om draagvlak van de buurt te verwerven. Er is maar één remedie
om dit te stoppen: met zoveel mogelijk mensen laten zien dat dit draagvlak er niet is en ook
niet komt.

Wij roepen iedereen op om donderdagavond 12 januari aanstaande tussen
18:30 en 20:00 uur naar deze inloopavond in restaurant PEX te gaan!
Neem deze avond uw buren mee en zorg dat iedereen die tegen het nieuwbouwplan is hier
aanwezig is, zodat u aan de ontwikkelaar duidelijk maakt dat dit idiote plan er ook werkelijk
niet mag komen. We vragen u daarnaast om deze avond nog één keer te tekenen tegen het
plan en voor het behoud van een groen Stokroosveld. Het actiecomité is daarvoor de hele
avond aanwezig op het parkeerterrein bij Pex. Wij willen deze avond zoveel mogelijk
handtekeningen verzamelen. Waarmee u voor eens en altijd duidelijk maakt dat er geen
draagvlak is.
We rekenen daarom op een hele grote opkomst!
Als ludiek protest hebben wij buttons laten maken om ons standpunt te benadrukken. De
tekst daarvan licht op in het donker. Hoe mooi zou het zijn als iedereen die gaat dragen.
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief is in één oogopslag te zien wat de gevolgen van de
nieuwbouw zijn voor onze woonomgeving.
Indien u onverhoopt verhinderd bent, wilt u dan bijgaande antwoordstrook invullen en
meegeven aan één van uw buren.
Hoewel het de meeste indruk maakt wanneer u persoonlijk komt tekenen, is het ook
mogelijk om ons digitaal te steunen. Hiervoor kunt u terecht op:
https://petities.nl/petitions/stop-de-bouwplannen-van-residentie-bloem-daal
Wilt u hier zo uitgebreid mogelijk u gegevens invullen.

Actiecomité "Bloem en Daal Nee"
Voor reacties en meer info email: bloemendaalnee@outlook.com
Zie ook onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/bloemendaalnee
en onze website: http://bloemendaalnee.digitalchallenge.eu
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De huidige situatie: een doorlopende groenzone (van Meer en Bosch naar Zorgvliet).

Met Bloem & Daal: een doodlopende groenzone.
De Daal en Bergselaan wordt een kale straat met flats.
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