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Poel Torenveld gaat niet door
Op 7 augustus jl. heeft ons bestuur – in
samenspraak
met
eigenaar
Staatsbosbeheer – besloten af te zien
van het graven van een poel op het
Torenveld.
Tegen
de
verleende
vergunningen door de gemeente
Dronten
en
het
Waterschap
Zuiderzeeland
waren
bezwaren
ingediend, met name gericht op het
risico van het vergroten van de
wateroverlast voor de aangrenzende
percelen. Hierop heeft het College van
Dijkgraaf en Heemraden van het
Waterschap
gemeend
aanvullende
voorwaarden te moeten stellen aan de
reeds verleende vergunning. Er moest
deze keer door de Stichting en/of
Staatsbosbeheer een 0-meting worden
uitgevoerd, een monitoringsplan worden
opgesteld
en
de
Stichting/
Staatsbosbeheer
zou
aansprakelijk
worden voor de eventueel te lijden
waterschade. Deze voorwaarden houden
een te hoge kostenfactor en te groot
risico in voor ons en daarom hebben wij
besloten de plannen aan te passen.
De werkzaamheden op het Torenveld
hebben hierdoor ruim 1,5 jaar vertraging
opgelopen en veel energie en geld
gekost.

Denk mee
In samenspraak met de omwonenden
willen wij tot een aangepast plan komen.
Hiervoor nodigen wij jullie uit op:
14 september a.s. om 20.00 uur.
S.v.p. aanmelden bij:
Annie Haverkort-Cortvriendt,
a.haverkortvriendt@kpnmail.nl
tel. 06 51 19 32 82.

Nieuwe Picknickbank
Ook aan de kant van de Abbertweg staat
nu, met dank aan Staatsbosbeheer, een
bankje voor fietsers en andere
passanten.

Volg ons via Facebook.com/hettorenbosje
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Rabobank Clubkas Campagne
2017

Het Torenbosje is een echt
recreatief FIETS-knooppunt

Evenals afgelopen jaar houdt de
Rabobank weer een Clubkas Campagne.
Wij hebben ons wederom
aangemeld; deze keer
voor het aanschaffen
van
een
informatiebord aan
de ingang aan de
Abbertweg. Vorig
jaar zijn er liefst 133
stemmen
op
ons
uitgebracht en mochten wij het mooie
bedrag van € 560,47 ontvangen. Met uw
hulp kunnen wij dit bedrag overtreffen!

Heeft u de nieuwe Fietsknooppunten in
de Oostrand van Dronten al ontdekt?
Het Torenbosje zelf is knooppunt 51
geworden maar alle uitvalswegen
eromheen (Oudebosweg ri spoor,
Elburgerweg ri Dronten, Ellerweg,
Elburgerweg
ri
Elburg
en
Abbertweg)
hebben
nu
knooppunten. Er starten 2 officiële
fietsroutes vanaf de Parkeerplaats,
te weten Route Het Torenbosje en
Route Rondom Het Greppelveld. Deze
kunt u binnenkort downloaden vanaf
onze eigen website www.torenbosje.nl

Van 3 t/m 17 oktober kunt u - als u lid
bent van de Rabobank - 2 van uw 5
stemmen op het Torenbosje uitbrengen.
Stem op het Torenbosje!

Natuurwerkdag, 4 november
Doet u ook weer mee op de jaarlijkse
Natuurwerkdag? Het duurt nog even
maar in het Torenbosje is nog genoeg te
doen en daarvoor hebben wij uw hulp
nodig.
Noteer deze zaterdagmorgen alvast in
uw agenda! Wij zorgen voor de
inwendige mens.

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld

“Het kleine bosje dat veel te vertellen heeft“

