Steun ons in onze strijd voor
het laatste stukje natuur
Stichting Natuurgebied Lange Weeren is opgericht door omwonenden met als doel:
1. Behoud van de groene long
2.	Geen bebouwing van het beschermde natuurgebied
Het bestuur bestaat uit dr. Selene Bond-Veerman als voorzitter,
dhr. Frank Silven als penningmeester en dhr. Piet Butter als
secretaris.
Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen van projectontwikkelaar
Scholtens Projecten II BV om u te informeren en van gedachten
te wisselen over de bebouwing van Lange Weeren.

Wij willen u attenderen op de volgende feiten:
Lange Weeren is een beschermd natuurgebied.
De Provincie Noord-Holland wil de groene long behouden.
 De plannen van Scholtens hebben momenteel geen status.
	Omwonenden kunnen bezwaar maken bij de gemeente
Edam-Volendam tegen bebouwing en schending van het 		
natuurgebied.
 Er bestaat geen woningnood i.v.m. vergrijzing.



Op www.facebook.com/langeweerenvolendam kunt u zien welke
dieren en planten in dit beschermde natuurgebied in gevaar komen.

Bebouwing van Lange Weeren heeft de volgende
consequenties:
1.	Teloorgang van de biodiversiteit in een beschermd natuurgebied.
2. Toename van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en stikstof.
3. Risico op overstromingen door onvoldoende drainage.
4.	Forse verandering van de infrastructuur met ontsluitingswegen
en toename van verkeer.
5.	Geluidsoverlast door verkeer.
6.	Nieuwe woningen worden flink duurder voor de jeugd,
vanwege de klimaateisen met daar bovenop 10.000 euro extra
per woning voor ontwikkeling van natuurgebieden elders,
omdat het een beschermd natuurgebied is.
7.	De gemeente lijkt in zee te willen gaan met één enkele grote
projectontwikkelaar. Hierdoor ontstaat een monopoliepositie,
dus uitschakeling van marktwerking en vrije concurrentie met
als gevolg een risico op te hoge prijzen en kwalitatief slechte
producten.
8.	Het evenwicht in het sociale milieu wordt verstoord door de
bouw van sociale huurwoningen.
9.	Een concentratie van sociaal zwakkeren in één wijk zal leiden
tot overlast, vandalisme en jeugdcriminaliteit.
10. Drastische daling van de waarde van uw huidige woning.
Stichting Natuurgebied Lange Weeren wil erop toezien dat
de bezwaren serieus genomen worden en bekend zijn bij de
Provincie Noord-Holland.

Steun ons in onze strijd voor
het laatste stukje natuur

Wij doen een dringend beroep op u om onze stichting te steunen. U kunt ons op verschillende manieren bijstaan.
U kunt uw steun middels een handtekening kenbaar maken door het invullen van uw gegevens hieronder:
Achternaam: ...................................................................................................................................

Voorletter: ...........................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................

Postcode: ..............................................................................................................

Woonplaats: ....................................................................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................

Email: .................................................................................................................................................
Handtekening: .................................................................................................
U kunt de strook inleveren op ons vestigingsadres: Schoener 4, 1132 GK Volendam.
U kunt de strook ook invullen en scannen of fotograferen en e-mailen naar: natuurgebied@lange-weeren.nl
Wanneer u eerder heeft aangegeven ons doel te steunen, hoeft u deze invulstrook niet in te vullen en wordt u binnenkort betrokken
bij de verdere voortgang.

