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BULLETIN nr. 65 – maart 2016
Graag herinneren wij u aan onze

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 maart 2016
De vergadering zal plaats vinden in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.
Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur voor een
kopje koffie. Niet-leden zijn ook van harte welkom, maar kunnen
natuurlijk niet stemmen, tenzij zij zich ter plekke als lid aanmelden.
De agenda van het huishoudelijk gedeelte, van 19.30 tot 20.00 uur, heeft
u ontvangen in Bulletin nr. 64. Dat bulletin staat ook op onze website
www.openlandschapkaagenbraassem.nl. Wij informeren u dan in het
bijzonder over de actuele zaken, die ons bezig houden: de uitbreidende
veehouderijen, de voorgenomen woningbouw in Leimuiden West, de
plannen voor Tetriswoningen in de Ecologische Hoofdstructuur bij
Leimuiden en de plannen van de gemeente Nieuwkoop om plaatsing van
windturbines tot 30 meter ashoogte mogelijk te maken.
Na de koffiepauze verlaten wij de actualiteit en gaat onze gastspreker,
wethouder Yvonne Peters-Adrian, haar en onze blik richten op de
toekomst van de Rijn- en Veenstreek en de recreatieve mogelijkheden in
die streek. Dat wij, met onze zorg voor het behoud van het open
landschap, daarover met haar in gesprek zullen gaan spreekt vanzelf.
Wij verwachten dat de bijeenkomst zal duren tot ongeveer 21.15 uur,
waarna de liefhebbers traditiegetrouw een drankje zullen drinken in de
bar van het schoolhuis.
E-mail-contact
Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Helaas gaan soms contacten verloren,
omdat wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd bereiken. Wij verzoeken vriendelijk
wijzigingen in contactgegevens, met name wijziging van het e-mail adres, door te geven aan
ons secretariaat: info@openlandschapkaagenbraassem.nl. Daar kunt u ook met uw vragen
en opmerkingen terecht.

