Actiecomité Bloem en Daal Nee

Nieuwbouwplannen Bloem en Daal gaan niet door!!
Diverse media hebben er inmiddels melding van gemaakt. Maandagmiddag 10 april jl. was
het actiecomité en de AVN door Wethouder Wijsmuller uitgenodigd voor een onderhoud.
Hierin werd ons het goede nieuws medegedeeld dat de voorgenomen nieuwbouwplannen
voor een 9-etages hoog appartementencomplex op de hoek van de Ranonkelstraat en de
Daal en Bergselaan niet doorgaan.
Wij zijn natuurlijk enorm verheugd met de beslissing van de wethouder! Super dat hij zich
aan zijn afspraak in de Bergkerk heeft gehouden. We zijn erg blij dat er niet in het groen
gebouwd wordt en de woonkwaliteit van de bewoners rond het Stokroosveld overeind blijft.
Het werkt als buurtbewoners duidelijk maken wat ze vinden.
De doorslag gaf een brief die Simone Blekemolen begin maart namens het actiecomité naar
het college van B & W had gestuurd. In die brief staat dat Bloem & Daal niet past binnen de
verdichtingsnota 'Agenda Ruimte voor de Stad'.
De wethouder heeft vorig jaar op een buurtbijeenkomst in de Bergkerk gezegd dat het
bouwplan niet zou doorgaan als het niet zou passen binnen de Agenda Ruimte voor de Stad.
En de wethouder heeft woord gehouden. Ook zei hij dat het zeer uitzonderlijk is als een
bouwplan voortijdig wordt gestopt.
We willen iedereen bedanken voor alle steun, het is geweldig dat we dit resultaat hebben
bereikt. Maar we willen ook de HSP en Joris Wijsmuller een grote pluim geven. Hij heeft zich
aan zijn afspraak gehouden. Verder zijn we ook heel blij met de steun en samenwerking van
de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage e.o., de AVN heeft ons
zeer goed gesteund, door het hele proces heel actief te volgen en ons met raad en daad bij
te staan .

Het Stokroosveld blijft groen
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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