Handen af van ons Hemmeland
Deze zomer is er wéér een ontwerp voor een absurd groot hotel ingediend bij de
gemeente.
Nadat twee ontwerpen zijn afgewezen door de welstandscommissie en door het
gemeentebestuur, is wethouder Kools nu ineens vóór het nieuwe bouwplan, dat in vrijwel
niets verschilt van de vorige ontwerpen. En nog steeds gaat het hier om een MEGA-hotel.
In een brief aan de gemeenteraad en in een begeleidend persbericht wordt enthousiast de
komst van het door B&W zo lang verwachte hotel verwelkomd.

Burgers van Waterland: laat dit niet gebeuren!
De gemeenteraad heeft hierover het laatste woord.

Is onze gemeenteraad voor:
1) … het goedkeuren van een bouwwerk, dat ontworpen is om het gemeentebestuur en
burger te misleiden?
2) … het negeren van het negatieve oordeel van de welstandscommissie?
3) … het offeren van het publieke belang voor het belang van een ondernemer?
4)… het onbruikbaar maken van ons meest populaire strandje door er een gebouw van
60 (!) meter breed en 15 (!) meter hoog naast te zetten?

Handen af van ons Hemmeland
Het Hemmeland is van ons Monnickendammers. In de zomer genieten grootouders, ouders
en kinderen van ons unieke strandje, in de winter geniet heel Nederland er van schaatsen en
ijszeilen. Rust, ruimte, natuur, uitzicht – iedereen geniet van deze prachtige plek. Dat moet
zo blijven!

Stichting Hemmeland wil:
- geen aantasting van onze zo unieke en kostbare leefomgeving;
- geen megahotel waar de welstandscommissie geen goed woord voor over heeft;
- geen bouwplan dat door gesjoemel de burger misleidt;
- geen verkwanseling van onze publieke ruimte aan geheimzinnige investeerders;
- geen besluit van B&W over de openbare ruimte zonder de burger te horen.

Steun de strijd van Stichting Hemmeland
Protesteer door een raambiljet* op te hangen. Laat de politiek weten
wat u ervan vindt! Kijk voor actuele informatie op onze website.

www.redhethemmeland.nl
* Heeft u geen raambiljet? Print hem uit via onze website www.redhethemmeland.nl.

