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Toekomst van onze vereniging 

  

Geen reactie op onze oproep 

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief zijn er drie vacatures binnen het bestuur. 

Jammer genoeg hebben zich de afgelopen maand geen geïnteresseerden 

gemeld om de ontstane vacatures binnen het bestuur op te vullen. 

  

Op een hoger en breder niveau 

Zoals u in de nieuwsbrief van november 2021 heeft kunnen lezen is binnen de 

gemeenteraad een ruime meerderheid die maar een ding wil en dat is “bouwen. 

bouwen, bouwen”. De afgelopen tijd is echter wel duidelijk geworden dat de 

besluitvorming rond de woningbouw steeds meer een aangelegenheid van de 

provincie en het rijk is geworden. 

  



Stemming over de beëindiging van onze vereniging 

Door het ontbreken van nieuwe bestuursleden, in combinatie met de 

verschuiving van het niveau van oppositie naar een hoger en breder niveau 

zien wij ons genoodzaakt om aan de leden het voorstel te doen de vereniging 

te beëindigen. 

  

Omdat een fysieke vergadering i.v.m. de Corona-situatie op dit moment niet 

mogelijk is, zijn er 

2 opties, te weten:  

1. We houden binnenkort een digitale Algemene ledenvergadering waarin 

als enige agendapunt de stemming over de beëindiging van onze 

vereniging, of 

2. wij geven u de mogelijkheid uw oordeel hierover door middel van een 

digitale stemmogelijkheid. 

Gezien de zeer beperkte agenda gaat onze voorkeur gaat uit naar optie 2. 

Hieronder vindt u 2 mogelijkheden waarmee u “voor” of “tegen” het 

bestuursbesluit kunt stemmen. Klik op de link van uw keuze. 

 

 VOOR BEËINDIGING MHHNH  

                                              

 TEGEN BEËINDIGING MHHNH  

  

Wij beseffen goed dat beide mogelijkheden zeer onpersoonlijk overkomen, o.a. 

ten gevolge van de huidige corona-maatregelen, echter wij vinden het wel juist 

om op een ordentelijke wijze de vereniging na ruim 15 jaren te beëindigen. 

  

Wat betreft het saldo dat nog in kas is kunnen wij u melden dat er momenteel 

op onze bankrekening een bedrag van € 665,00 staat. Ons voorstel is om dit 

https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=ca4f98a274&e=53fb64c0a6
https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=2e71bfa10a&e=53fb64c0a6
https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=0658d5d690&e=53fb64c0a6
https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=7a712047aa&e=53fb64c0a6


bedrag - na aftrek van € 25,00 voor de laatste kosten - over te maken aan de 

stichting Het Groene Hart. Wij nemen aan dat u met uw voor-stem ook het 

bestuur dechargeert. 

  

Behoud van onze groene polders 

Wij vertrouwen erop dat dit onder meer wordt voortgezet door de stichting Het 

Groene Hart, waarbij mogelijk ook een inbreng vanuit onze bewoners kan 

plaatsvinden.  

  

Hartelijk dank! 
Tot slot willen wij alle leden bedanken voor de steun die zij vele jaren hebben 

gegeven aan het behoud van onze groene polders. Laten wij de hoop 

uitspreken dat er nog voldoende mensen zijn die het nut en de noodzaak 

hiervan delen en hiervoor zullen blijven strijden. 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en groen 2022! 
  
   

 
Waarvoor staat Maak Het Hart niet Hard? 

Alphen moet er primair voor kiezen om het Groene Harte te behouden en de 

slogan van Alphen aan den Rijn - De stad in het Groen Hart te blijven 

waarmaken. Dit is de reden waarom veel inwoners voor deze gemeente als 

woonplaats hebben gekozen. Dit betekent een politieke keuze voor slechts 

minimale groei in plaats van dit te laten afhangen van externe factoren zoals de 

toenemende druk van de grote gemeenten op het Groen Hart als 

overlooplocatie te misbruiken. Het tegendeel moet het geval zijn.   

 
 
MHHNH op facebook  



 

Klik op onderstaande link en "like" het.  

https://m.facebook.com/Maak-het-HART-niet-HARD-187597238820132/ 

   

  

  
Vereniging Maak Het Hart Niet Hard - info@maakhethartniethard.nl - IBAN 

NL36INGB0659376563 

   

  
   

Bezoek de website  
 

     

 

https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=55ce7bcd40&e=53fb64c0a6
mailto:info@maakhethartniethard.nl
https://maakhethartniethard.us15.list-manage.com/track/click?u=0b66103ea808c51ed9cb1920b&id=25e0987ca5&e=53fb64c0a6

	                                                                     December 2021   GROENE OMGEVING NU ECHT IN GEVAAR                     
	 


