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Met deze maand:
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Bouw stadsdeelhart Anklaar gaat gestaag verder
We kijken terug op een geslaagd Gentiaan Zomer Feest 2017
Teuge begrenst geluidsruimte voor nieuw luchthavenbesluit
Veel commotie om vliegroutes Lelystad
Informatie ontsluiting Zuidbroek
Onkruid bij de speelplaats van de flat ’t Sluisje.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via
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1 Bouw stadsdeelhart Anklaar gaat gestaag verder.
Dat er wel wat komt kijken bij de bouw van een winkelcentrum
weten we inmiddels wel. Het gaat als met zoveel zaken.
Voorbereiding en het fundament vragen veel tijd voordat er iets
van te zien is. Bijna een jaar geleden begon de bouw en eind deze
maand zal de nieuwe parkeergarage te bezichtigen zijn.
Er is nog wel een rechtszaak over het aantal parkeerplaatsen in de
parkeergarage. Hoe dat afloopt weten we dus nog niet.
Als alles zo voorspoedig blijft lopen zal het nieuwe winkelcentrum
begin 2019 worden geopend. Tot die tijd moeten we ons tevreden
stellen met schetsen zoals hieronder om te zien hoe mooi het gaat
worden.
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2 Geslaagd Gentiaan Zomer Feest 2017
Op 1 juli was er weer een spetterend Gentiaan Zomer Feest.
Spetterend in alle opzichten want het weer viel een beetje tegen.
Ondanks een paar regenbuien was de sfeer perfect.
Hieronder volgen een paar foto’s om een indruk te krijgen van deze
feestelijke dag. Voor wie erbij was als warme herinnering en voor
wie er niet bij was een indruk hoe het geweest is.
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3 Teuge begrenst geluidsruimte voor nieuw luchthavenbesluit
Begin 2017 is er veel discussie geweest over de beschikbare
geluidsruimte van Teuge. In de NoordKrant hebben we in
verschillende artikelen geprobeerd u op de hoogte te houden over
de gang van zaken. Op 30 augustus 2017 heeft de directeur van
Teuge gezegd een geluidsruimte aan te vragen vergelijkbaar met
80.000 vliegbewegingen. Ons doel is daarmee bereikt.

De vliegroutes van Lelystad leiden nu tot veel onrust. Op dit
moment lijkt het parachute springen op Teuge in 2019 te stoppen.
Dat is jammer voor de enthousiaste springers, maar in de brief van
12 september meldt Staatssecretaris Dijksma dat ze samen met hen
op zoek wil naar een nieuwe locatie. Gevolg is wel dat recreatief
vliegverkeer van Lelystad naar Teuge komt. We zullen de
ontwikkelingen blijven volgen en Teuge houden aan de gedane
uitspraken om te voorkomen dat het te druk wordt.
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4 Veel commotie om vliegroutes Lelystad
Na veel protest is op 12 september de uiteindelijke route voor de
aan- en afvliegroutes voor Lelystad bekend geworden. De oostelijke
groene route komt op een hoogte van 3 kilometer (FL90). Normaal
vliegen verkeersvliegtuigen boven de 10 kilometer dus dat gaat wel
meer lawaai en luchtvervuiling geven. De routes staan op deze
kaart weergegeven.

Veel actiegroepen proberen dit te voorkomen, maar in de Tweede
Kamer zijn voorstellen aangenomen om Lelystad als tweede
luchthaven van Nederland te laten doorgroeien. We zullen de
ontwikkelingen blijven volgen.
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5 Informatie ontsluiting Zuidbroek
Einde 2016 heeft onderzoeksbureaus Royal Haskoning haar plan
voor de ontsluiting van Zuidbroek gepresenteerd. Daartegen was
veel protest. Begin 2017 hebben we als Wijkraad geprobeerd om
overeenstemming te krijgen met de bewoners. Uiteindelijk is dat
niet gelukt, maar we hebben wel goede gesprekken gehad en meer
begrip voor elkaar gekregen.
De uitwerking van het plan gaat steeds meer vorm krijgen. Als
wijkraad houden we een bemiddelende rol en willen we
samenwerken met de gemeente en bewoners om tot een voor
iedereen acceptabele oplossing te komen.
Hou de website en nieuwsbrieven in de gaten en klik op
onderstaande afbeelding voor de uitwerking van het plan.
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6 Onkruid bij de speelplaats van de flat ’t Sluisje.
Bij de flat ’t Sluisje was
wel erg veel onkruid bij
de speelplaats. Door
onze contacten met de
gemeente Apeldoorn
konden
we
snel
schakelen en melden
dat er iets moest
gebeuren.
De medewerkers van
de
gemeente
Apeldoorn hebben snel
actie ondernomen. De
dag na de melding was
het onkruid weg. Er ligt
ook wel eens zwerfvuil.
Met
zo’n
schone
speelplaats hopen we
dat er minder afval op
straat wordt gegooid.
Heeft u nog vragen of opmerkingen of weet u iemand die deze
nieuwsbrief ook graag wil ontvangen? Mail dan naar:

