ACTIECOMITÉ ‘RED ONZE POLDERS’
SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag
Tel 0115 431718 Mail eendragt@ziezo.biz

NIEUWSBRIEF

Beste mensen,
Een bericht van de Stichting en het actiecomité.

We willen uw aandacht en medewerking vragen voor de acties van de groep “Waterdunen
NEE”, zie onderstaand bericht van Guus Langeraert om een mail te sturen naar de leden van
Provinciale Staten en vervolgens zijn er de volgende bijeenkomsten:
Vrijdag 24 september aanvang 19 uur is er een CDA bijeenkomst in Schoondijke,
dienstencentrum de Moaneblusser (voormalige landbouwpraktijkschool)
aanmelden mail: cdasluis@zeelandnet.nl
Dinsdag 28 september komt Prof. A.Geuze naar Groede , Grote Kerk op de Markt, aanvang
20 uur, organisatie door de Groep pro Waterdunen.
Vrijdag 1 oktober beslissen de Provinciale Staten over onteigening project Waterdunen,
Aanvang 9.30 uur in de Abdij te Middelburg.
Carpooling vanaf het busstation te Terneuzen, vertrek 8.30 uur.
Dinsdag 12 oktober aanvang 19.30 uur Scheldetheater te Terneuzen, debat en gesprek over
de discussienota Omgevingsplan Zeeland. Downloaden en aanmelden via www.zeeland.nl
De heer Leendert van Melle is bezig met de voorbereiding voor een burgerinitiatief om het
ontpolderen en onteigenen te voorkomen. Over enkele weken krijgt u hierover nader bericht.
Velen hebben zich al als donateur aangemeld, ook van buiten Zeeland zijn er aanmeldingen
binnengekomen.
In de bijlage nogmaals de wervingsbrief, want we hopen natuurlijk dat velen ons zullen
steunen.

Waterdunen NEE vraagt u: Stuur een berichtje naar de leden van Provinciale Staten
Hierbij een voorbeeld van een tekst:

Ik ben tegen verplicht onteigenen en tegen het plan Waterdunen.
Als u dit ook onderschrijft hoop ik dat u op 01 oktober a.s. o.a. tegen het
onteigeningsvoorstel zult stemmen.
Uw kiezers zullen u dankbaar zijn!
Als u vóór onteigenen en ontpolderen stemt, gaat u dat ongetwijfeld vele
( mogelijke ) kiezers kosten ; waarschijnlijk ook mijn stem .

Plak onderstaande adressen in de regel bcc en uw eigen adres in de bovenste regel in uw email
De adressen van de leden van onze Provinciale Staten en een controleadres

f.babijn@zeeland.nl ; jfm.bergen@zeeland.nl ; bj.feijtel@zeeland.nl ;
jmpa.koppejanelsen@zeeland.nl ; aemm.lijmbach@zeeland.nl ; jm.meulenberg
op_t_hof@zeeland.nl ; m.migo@zeeland.nl ; pca.de.milliano
vd_hemel@zeeland.nl ; bjm.pauwels@zeeland.nl ; aad.saman@zeeland.nl ;
ap.beekman@zeeland.nl ; trf.blokelenbaas@zeeland.nl ; dp.visser@zeeland.nl ;
lp.dalebout@zeeland.nl ; l.harpe@zeeland.nl ; a.evertz@zeeland.nl ;
e.hageman@zeeland.nl ; pa.hamelink@zeeland.nl ; p.holtring@zeeland.nl ;
mb.de.koster@zeeland.nl ; ww.v.zandbrink@zeeland.nl ;
jpem.hageman@zeeland.nl ; jj.v.burg@zeeland.nl ; aig.dorst@zeeland.nl ;
aj.vd.maas@zeeland.nl ; t.v.oostenbrugge@zeeland.nl ; gd.roeland@zeeland.nl ;
cj.colijnventevogel@zeeland.nl ; le.passieuxechtermeijer@zeeland.nl ;
hlf.segers@zeeland.nl ; jc.thepass@zeeland.nl ; cw.bierens@zeeland.nl ;
sj.heijning@zeeland.nl ; ja.maris@zeeland.nl ; cm.de.paepe@zeeland.nl ;
cmm.schonknechtvermeulen@zeeland.nl ; i.vogelaar@zeeland.nl ;
g.bouterse@zeeland.nl ; naarmiddelburg@zeelandnet.nl

Voor nadere info: waterdunennee@zeelandnet.nl .
* DANK voor uw actie.

Namens Stichting en actiecomité “Red onze Polders”
Nout en Magda de Feijter

