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GolFaan 
Na een hoorziIng en twee vergaderingen met gemeenteraadsleden blijkt dat ook de VVD de deur definiOef heeP 
gesloten voor een mogelijke woningbouw op de GolFaan.  
De wethouder heeP de poliOeke parOjen gevraagd hun moOes samen te voegen tot een breed gedragen moOe t.a.v. 
het standpunt van B&W om de aanvraag van Unigolf voor woningbouw af te wijzen. Het is te verwachten, dat daarin 
de wethouder gevraagd zal worden om alle betrokken parOjen nog eens bijeen te brengen om zo in een allerlaatste 
poging te onderzoeken of de golFaan met 9 of 12 holes gered kan worden. Met name Unigolf zal, gezien de afwijzing 
van woningbouw op de golFaan, richOng de gemeente en de golfclub daarin moeten aangeven welke opOes zij willen 
gaan ondersteunen. 

Schoonmaken Kunstwerk 
Op zaterdagmiddag 19 juni 14:00 wordt weer gezamenlijk het kunstwerk bij het fietspad schoongemaakt. 
Weliswaar zullen de meeste bewoners van het Golfpark, gezien de gemiddelde leePijd van onze wijk, al 1 of 2 keer zijn 
gevaccineerd voor Corona. Maar dat neemt niet weg, dat we uiteraard de 1,5 meter afstand in acht blijven nemen. 
Na het werken een gezellige samenzijn met een hapje en een drankje.  
We hopen op mooi en droog weer en een hoge opkomst. 
Hoe meer handen aan het werk, hoe eerder we klaar zijn en hoe gezelliger het wordt. 

WhatsApp groep Bewoners Golfpark 
Intussen hebben zich al een aantal bewoners hiervoor aangemeld. 
Bewoners, die zich al hebben aangemeld bij Golfpark Alert, kunnen zich sneller aanmelden door een ‘appje’ te sturen 
aan de beheerder daarvan. 
Voor het bestuur is een grote aanmelding voor de whatsapp groep van groot belang. Hierdoor worden bewoners meer  
betrokken bij de werkzaamheden van het bestuur en de besluitvorming. 
Zo is het mogelijk om vooraf gaand aan een bestuursvergadering de agendapunten bekend te maken. Daardoor is de 
inbreng van aanvullende agendapunten mogelijk of het doen van voorstellen, dan wel het geven van meningen. 

Recente berichten op beide websites 
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Raadsvergadering GolFaan 11-5-21 om 19:00 
HoorziIng GolFaan 11 mei 20 
Documenten betreffende de hoorziIng GolFaan 
Sociale Media 
Raad verdeeld over woningbouw Flevo Golf Resort 
Raad staat geen woningbouw op golFaan toe 
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Interview familie Meij 
EnergietransiOe komt op stoom! 
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