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Bestuursmededelingen

- Naar aanleiding van ons verzoek om het talud van de Stichtse Brug te beplanten

om doodvliegen van vogels te voorkomen zijn met Rijkswaterstaat besprekingen

gevoerd. In opdracht van hen zullen we een jaar lang de verkeersslachtoffers

aldaar tellen. Aan de hand van de resultaten zal dan beslist worden of beplant-

ing noodzakelijk is.

- Vogelbescherming is momenteel bezig om de in de zeventigerjaren ingestelde

Vrije Vogelreservaten te herwaarderen, dit met hulp van plaatselijke vogel-

werkgroepen. Een tiental van deze reservaatjes die in ons werkgebied liggen
nemen wij voor onze rekening. In de laatste nummers van "Vogels" en "het

Vogeljaar" hebben enkele discussies gestaan over het nut van deze reservaten.

- Op een inspraakavond van de gemeente Huizen gaven we commentaar op de

zojuist verschenen nota "Huizen en windturbines". In de nota worden de gebied-

en binnen deze gemeente vastgesteld, waar plaatsing van middelgrote wind-

molens toegestaan zal worden. De effecten van windmolens op vogels waren

nogal onzorgvuldig en onvolledig belicht, zodat we daar kritiek op hebben ge-

geven en gepleit hebben voor het niet plaatsen van windmolens langs de Gooi-

meerkust zolang er weinig bekend is over veroorzaakte aantallen slachtoffers

elders. Bovendien zouden de vogeltrekbewegingen langs deze kust beter onder-

zocht moeten worden. Het wachten is nu op de definitieve versie van deze nota.

- We bedankten de heer Nico Kortenhoever voor het feit dat hij deze zomer in de

omgeving van de 's-Gravelandse landgoederen een duizendtal botulisme slacht-

offers geraapt heeft. Bekeken wordt of het opstellen van een soort rampen-

plan voor botulisme-plagen zinvol is.
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Nieuwe leden : Mevr. M. Wouters, Kam. Onnesweg 202, 1223 JP Hilversum

tel: 035-857623

C.E.J. Rappard, Venloweg 30, 1324 DL Almere

Mevr. G. Spijker, Ruysdaellaan 20, 1213 ET Hilversum,

tel: 035-13132

Mevr. J. Bonebakker-Verschoor van Nisse, Bollelaan 12,

1411 JW Naarden, tel: 02159-45336

A.M. Vuysters, Wilgenlaan 12, 3828 CH Hoogland,

tel: 033-802015

Mevr. F.M.M. Vuyster-van der Last (huisgenootlid)

Opgezegd per

1-1-1984 : J.P. Seyfferd, Loenen a/d Vecht

Mevr. M.A. Torsing- de Kort, Ankeveen

G. Smit, Almere-Haven

Mevr. N. Tiggelaar-Voorn, Huizen

H. Donleben, Hilversum

J.M. Blessing, Bussum

L. Kuyer, Almere-Stad

Mevr. A. Kok, Huizen

A.C. Staderman, Huizen

J. Poelman, Bussum

J.J. Fennet, Hilversum

Mevr. J. Gijswijt- v.d. Horst, Ankeveen

R. Becker, Hilversum

F.M. Griffioen, Huizen

Adreswij'ziging : Mevr. B. Leene (vh. den Hartog),P. de Hooghlaan 32

1213 BV Hilversum tel: 035-40512

Mutatie : R. Zwankhuizen, Naarden moet zijn M.C, Swankhuizen


