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Nieuwsbrief juni 

• Schoonmaken kunstwerk zaterdag 18 juni 
• Jeu de Boulesbaan  
• BBQ 2022 
• Gol2aan 

Schoonmaken kunstwerk 
Zaterdag 18 juni om 15:30 starten we met het schoonmaken van het kunstwerk. 
Gezien de mogelijk topische temperaturen, zullen we al snel een toevlucht nemen naar de verkoelende drank 
met bijgaande hapjes. Iedereen is welkom. 
We maken er een gezellige bewonersbijeenkomst van. 

BBQ 2022 
Zaterdag 27 Augustus gaan we weer barbecueën. Vorige week heeN iedereen een flyer in de brievenbus 
gekregen met uitgebreide informaRe. Zie bijlage. 
Daarin wordt opgeroepen om voor 7 Augustus zich aan te melden met e-mail naar greetw@gmail.com. 
Echter i.v.m. de reservering van de grooWe van de tent vraagt de organisaRecomité  om dat wat sneller te 
doen. Liefst zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 4 juli. 

Gol>aan 
Zoals bekend willen het College van Burgemeester en Wethouders geen bestemmingsplan wijziging 
doorvoeren en de Raad heeN dat standpunt van het College bevesRgd door te weigeren een Verklaring van 
geen Bedenkingen af te geven. 
Unigolf is daartegen in beroep gegaan bij de Rechtbank Midden-Nederland. Wij hebben ons in het verleden 
gevoegd in de procedure voor de afgiNe van een Verklaring van geen Bedenkingen bij de Raad. Dat leidt er 
toe dat we als belanghebbende meedoen bij de Rechtbank. Dat geeN ons wederom de mogelijkheid om ons 
standpunt over het bouwplan van 138 woningen, die uitwegen over het Golfpark en de onwenselijkheid van 
bebouwing voor onze deur, ook bij de rechter toe te lichten. Het is daarbij niet uitgesloten, dat we zelfs na 
een vonnis van de Rechtbank bij de Raad van State terecht komen. In deze rol hoeven we gelukkig geen griffie 
gelden te betalen. 

Afgelopen eind mei werd het bestuur op de hoogte gebracht van het resultaat van de besprekingen van de 
gemeente en Unigolf. Daaruit bleek o.a. dat de rechtszaak van de baan is en dat beide parRjen min of meer 
tot een overeenkomst zijn gekomen. 
Tot onze verbazing vernemen we op 14 juni jl. via Omroep Flevoland, dat de rechtszaak wel doorgaat. 
We proberen uit te zoeken bij de gemeente wat er in de tussenRjd veranderd is in de status van de 
gesprekken.  
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Jeu de Boulesbaan 
De Jeu de Boulesbaan is nu al bespeelbaar en sommige 
bewoners hebben de baan al in gebruik genomen.  

In de komende maanden komt nog wat meubilair en 
begroeiing, maar in juli, liefst voordat de zomervakanRe 
begint, is een ‘inspeeldag’ voor de bewoners gepland, 
waar we de baan officieus gaan inwijden met een hapje en 
een drankje. De kinderen worden daarbij niet vergeten. 
Zodra de datum vastligt, melden we dat zo snel mogelijk. 

De officiële opening proberen we te plannen in september.
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