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Ankum, augustus 2017
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten,
Aanbieden petitie Hoog Overijssel
‘Engelse hulp voor vliegroutewirwar, staatssecretaris wil second opinion ‘Lelystad’, kopte de Stentor zaterdag 22 juli.
De staatssecretaris heeft laten weten dat ze onderzoek laat doen door bureau Helios naar de alternatieve vliegroutes
die het recreatieve vliegverkeer in Oost Nederland moeten ontzien. Het plan wat leden van de werkgroep Luchtruim
met de KNVvL geschreven hebben, zal meegenomen worden in het proces! Een enorme erkenning voor de problemen
die wij vanuit Overijssel het afgelopen half jaar hebben aangekaart.
We hebben dit samen bereikt! We zijn er echter nog niet! We moeten ons nog steeds sterk blijven maken voor de
meest optimale variant: herindeling van het luchtruim! Dus vasthouden wat we voor ogen hadden en doorgaan met
de organisatie van het aanbieden van de petitie!
Het is nu tijd voor actie! Het actiecomité heeft inmiddels meer dan 25.000 handtekeningen weten op te halen. De tijd
is rijp om de petitie aan te bieden aan onze volksvertegenwoordigers.
Wat kunt u doen?
Op 12 september willen we met zoveel mogelijk mensen op het Binnenhof in Den Haag laten horen waar we voor
staan! De petitie ‘Red Overijssel, aanvliegroute Lelystad; kan hoger, moet hoger’ zal dan worden aangeboden.
Willen we indruk maken dan zullen we ons met z’n allen moeten laten zien en laten horen! WE HEBBEN NU NOG EEN
KANS OM DE STILTE EN RUST TE BEHOUDEN. Met het aanbieden van de petitie vragen we de politici zich in te
spannen voor onze zaak en Kamervragen te stellen.
Wilt u mee?
Dan kunt u zich aanmelden via mail bij Plaatselijk Belang Ankum (plbelangankum@live.nl). Kosten voor het vervoer
per trein zijn voor rekening van Plaatselijk Belang Ankum. Voor een groepskaart bij de NS kan gereisd worden in
groepen van 10 personen. Vertrek vanaf station Dalfsen. Daarvoor is het nodig om uw naam en geboortedatum op te
geven. Graag deze ook doorgeven bij de opgave. Opgeven kan tot vrijdag 1 september. U ontvangt verdere informatie
per mail na 1 september.
Steun de Stichting Hoog Overijssel
Er is overgegaan tot de oprichting van de Stichting Hoog Overijssel. Op die manier kan er een juridische procedure
aangespannen worden tegen de staat. In het stichtingsbestuur hebben vertegenwoordigers en direct getroffenen
vanuit de kop van Overijssel, de Aeroclub Salland en Plaatselijk Belang zitting. Waaronder vanuit Hoonhorst Leon
Adegeest als economisch expert en wonend onder de vliegroute en Eline Elshof (voorzitter Plaatselijk Belang
Hoonhorst) als vertegenwoordiger namens de Plaatselijke Belangen in het getroffen gebied en wonend onder de
vliegroute.
De stichting heeft geld nodig om de juridische procedures te kunnen starten. Gemeenten dragen hierin bij, bedrijven,
Plaatselijke Belangen, natuurorganisaties en landgoederen worden hiertoe aangespoord maar ook u als
burger kunt een bijdrage storten. Alle kleine beetjes helpen!! U kunt een storting doen ten name van Stichting
Hoogoverijssel, IBAN: NL17RABO0319099776. Namens de stichting alvast hartelijk dank! We zetten ons in voor het
behoud van de rust en het aangename leven hier!
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Glasvezel
Het is gelukt! Meer dan 63% van de inwoners van het buitengebied van het Vechtdal heeft zich aangemeld voor een
glasvezelabonnement. Dat betekent dat de aanleg van glasvezel in ons buitengebied door gaat. En daar zijn we heel
blij mee. We willen alle ambassadeurs en andere vrijwilligers hartelijk danken voor al het werk dat ze hebben verzet
om dit resultaat te kunnen bereiken. En natuurlijk willen we ook iedereen die zich heeft aangemeld bedanken én
feliciteren met dit mooie resultaat. Heeft u zich aangemeld, dat wordt u de komende maanden nader geïnformeerd
over de aanleg. Aanmelden is overigens nog steeds mogelijk, maar dat betekent wel dat er mimimaal € 995,00 extra
aanlegkosten in rekening zullen worden gebracht.
100-jarige in Ankum
e
Op 7 augustus jl. vierde ons lid mevrouw Kleinlugtenbeld-Geerts haar 100 verjaardag. Een bijzondere mijlpaal,
waarmee we haar als Plaatselijk Belang Ankum van harte willen feliciteren.
Schiet- en sjoelavond op vrijdagavond 24 november 2017
Om alvast te noteren: de jaarlijkse schiet- en sjoelavond staat gepland op vrijdagavond 24 november 2017. Nadere
informatie volgt te zijner tijd.
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