Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, februari 2018
Aan onze leden, donateurs en alle huisgenoten,
DITO speelt de klucht ‘Trouwen of betalen’ op vrijdag 9 maart a.s.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de toneelavond op vrijdagavond 9 maart a.s. om 20.00 uur bij
‘Het Roode Hert’. De kaartjes kosten € 5,00 en kunnen telefonisch gereserveerd worden bij ‘Het Roode
Hert’ (tel. 0529-433043) of bij Jeanet Klei, bestuurslid Plaatselijk Belang Ankum (tel. 06-15372616).
DITO uit Balkbrug zal de dolkomische klucht ‘Trouwen of betalen’ voor ons spelen.
Een paar vrienden komen er achter dat je vrijgezellenbelasting moet betalen, als je niet trouwt ……..
Het belooft een hilarische avond te worden, dus reserveer snel uw kaartjes.
Brengdagen snoeihout paasvuur: 10, 17, 24 en 31 maart
Op 2e Paasdag, 2 april a.s. organiseren we in samenwerking met Loonbedrijf Lindeboom weer een
paasvuur op het maïsland van Jan Zielman, tegenover Zielman Compost, Vossersteeg 91. De paasbult
wordt aangestoken om ca. 19.30 uur. Voor het brengen van snoeihout hebben wij alvast een aantal data
vastgesteld. Alleen snoeihout! Ander materiaal en/of boomwortels worden geweigerd. De brengdagen
zijn: zaterdag 10 maart, zaterdag 17 maart, zaterdag 24 maart en zaterdag 31 maart tussen 10.00 uur en
15.00 uur.
Bijeenkomsten over voorkeursrecht
Op 24 januari heeft Plaatselijk Belang Ankum een bijeenkomst georganiseerd over het voorkeursrecht dat
B&W van de gemeente Dalfsen heeft gevestigd op 89 percelen ten oosten en westen van het dorp Dalfsen.
De bedoeling hiervan is om eventuele toekomstige woningbouw onder regie van de gemeente mogelijk te
maken en om grondspeculatie te voorkomen. Voor Ankum betreft dit het gebied dat wordt begrensd door
de Vossersteeg-Leemculeweg-Ankummer Es. Namens de gemeente waren wethouder Ruud van Leeuwen
en David Roemer aanwezig om uit te leggen wat het voorkeursrecht inhoudt en om de vragen van de
aanwezigen (veelal direct betrokkenen) te beantwoorden.
Op 7 februari heeft Plaatselijk Belang Ankum een vervolgbijeenkomst georganiseerd met de fracties van de
gemeenteraad. Van alle fracties was een afvaardiging aanwezig. De fracties konden zich op de hoogte
stellen van de vragen en gevoelens die er leven. Hiermee kregen zij belangrijke input voor het debat op
12 februari en voor de besluitvorming op 19 februari. De presentatie met de vragen die we als Plaatselijk
Belang Ankum hebben gesteld, vindt u terug op onze site: www.pbankum.nl.
Noteer de volgende data alvast in uw agenda
Kindermiddag
:
16 mei 2018
Jaarvergadering / infoavond gemeente
:
29 mei 2018 (dit jaar wat later i.v.m. verkiezingen)
Beachvolleybaltoernooi
:
22 juni 2018
Fietstocht Toer de Boer i.s.m. LTO
:
14 juli 2018
Te zijner tijd ontvangt u hierover nadere informatie.
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