Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, november 2018
Aan onze leden, donateurs en alle huisgenoten,
SCHIET- EN SJOELAVOND
Vrijdag 23 november a.s. organiseren wij de jaarlijkse schiet- en sjoelavond.
U bent van harte welkom in het “Verenigingsgebouw” aan de Vossersteeg. De zaal is open
vanaf 20.00 uur. Er is veel te doen deze avond, zoals prijsschieten, de schietcompetitie,
sjoelen, prijsdarten, de dartcompetitie en spiekers sloan. En uiteraard kunt u weer mooie
prijzen winnen bij het bekende Rad van Fortuin. Het wordt weer een ouderwets gezellige
avond! U komt toch ook? Deelname is voor eigen risico.
UITBREIDINGSGEBIEDEN DALFSEN
Het college van B&W stelt voor om kern Dalfsen in de toekomst naar het oosten en het
westen uit te breiden. De gemeenteraad neemt op 26 november een besluit over het
voorstel van het college. Dit staat in een persbericht van 1 november jl.
Uit het woningbehoefteonderzoek is gebleken dat er de aankomende jaren voldoende vraag
is om ca. 40 woningen per jaar te realiseren op uitbreidingslocaties. Een onafhankelijk
adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijke
uitbreidingsrichtingen Noord, Oost en West. Na afweging van alle aspecten stelt het college
de raad voor om de kern Dalfsen in de toekomst eerst in oostelijke en daarna in westelijke
richting uit te breiden en de omvang van het gebied waar de gemeentelijke
voorkeursrechten op gevestigd zijn (Wvg gebieden) te beperken tot de omvang die
daadwerkelijk nodig is de komende jaren.
Wanneer de gemeenteraad op 26 november instemt met het voorstel van het college,
worden de gevestigde voorkeursrechten op percelen die buiten de nieuwe Wvg gebieden
liggen zo snel mogelijk door het college opgeheven.
Het volledige persbericht en kaartjes van de ingeperkte gebieden met gemeentelijke
voorkeursrecht zullen we op onze website plaatsen (www.pbankum.nl)
AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE 2018
Binnen enkele weken zullen wij de jaarlijkse contributie ad € 5,00 afschrijven van uw
bankrekening (alleen wanneer u ons hiervoor een machtiging heeft gegeven).
Indien uw bankrekeningnummer is gewijzigd, wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk
doorgeven? Dit kunt u doen bij het secretariaat. Zie gegevens hieronder.
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