KOM DINSDAG 15 MAART OM 19:30
Bewonersavond over Westland Wells. De Bockesprong, Théophile De Bockstraat 100

Zorgen over videoschermen tot 3 meter hoog bij 5 meter breed?
Naast de speeltuin, achter de bloemstal en op de koeienwei
In het zicht van het verkeer, en voor uw raam aan de
Théophile de Bockstraat, Albert Neuhuysstraat, en hoek Jacob Marisplein,
Warmondstraat, Legmeerstraat, Haarlemmermeerstraat, Woestduinstraat

Teken van bezorgdheid? U KUNT EEN ZAKLANTAARN MEENEMEN

STEMFORMULIER
[
[
[
[

] IK BEN VOOR WESTLANDWELLS
] Het algemeen belang van dit kunstwerk op deze plaats is zwaarwegend
] Het ontbreken van draagvlak bij een groot aantal bewoners heeft geen doorslaggevende betekenis
] De tijd is op, het moet er nu komen

[ ] ________________________________________________________________________________ (overig)
[
[
[
[
[

] IK BEN TEGEN WESTLANDWELLS
] Ik kan 10 jaar niet om de video’s heen. Doe eerst neurologisch onderzoek naar de bewegende beelden
] De video verbruikt 1200 Watt, energieverspilling
] Het is lichtvervuiling, het is al te weinig donker in de stad, slecht voor de gezondheid van mens en dier
] Ik verzoek eerst een certificatie als “veilig klimrek”.
"Het is ontworpen om uit te dagen om op te klimmen". Het is nu alleen goedgekeurd voor plaatsing in de
openbare ruimte als zit-plek. Er is geen certificaat als klimtoestel. Keurmerkgemachtigde: "Ik heb een
stoel voor het aanrecht gezet. Dat is best hoog (90 cm). Ik durf die stap niet te maken. Ik verwacht geen
problemen met klimmende kinderen".
[ ] Het kost 242.000 euro. Ik vind dat niet goed besteed gemeenschapsgeld
[ ] Er zijn al vele honderden ondertekende nee-stemmen ingediend, laten we die meningen respecteren
[ ] Het videobeeld is onontkoombaar over een gebied van meer dan 1500 vierkante meter. Dat is teveel.
Het stadsdeel mag niet afwijken van het bestemmingsplan voor aanpassingen die een oppervlak beslaan
van meer dan 50m2.
De gemeenteraad van de centrale stad moet de vergunning dus vernietigen en deze zelf behandelen.
[ ] ________________________________________________________________________________ (overig)

Naam: ___________________________________
Aantal gezinsleden voor wie u stemt: __________

Email: ____________________________________

Adres: ________________________________________________ Handtekening: ________________
Graag inleveren op de avond in de stemdoos Van Bewonerscomité De Bockstrook in de zaal.
Verhinderd? Lever uw formulier in vóór 16 maart, in de brievenbus van Jacob Marisplein 26.
De formulieren worden bij de gemeenteraad van Amsterdam ingeleverd
Meer info? www.debockstrook.nl of debockstrook@gmail.com. Dank! Bewonerscomité De Bockstrook

