
 

 

Bedankt voor uw steun! 
Door ons Burgerinitiatief moéten de bestuurders van de Provincie 

Noord Holland op 3 februari een NIEUW besluit nemen. Maar 

helaas dreigen we de strijd te verliezen. VVD, PVDA, D66, 

CU  en GroenLinks hebben namelijk aangegeven vóór kap te zijn.  

 

Er rest ons nog één mogelijkheid: deze partijen op andere gedachten 

brengen... 

 Kom in actie en mail de bestuurders! 
  

richt uw mail aan: 

bureaugriffier@bergen-nh.nl 

   en  

statengriffie@noord-holland.nl  

          

onderwerp:   ter attentie van de Statenleden / 

gemeenteraadsleden. 

 

U kunt de volgende tekst (of uw eigen woorden) gebruiken: 

 

 "Geachte bestuurders, Ik vraag u tégen de bomenkap te 

stemmen omdat ...  

 

* bomen nu meer dan ooit nodig zijn 

* bomen CO2 opnemen 

* bomen beschermen tegen fijnstof 
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* het van Steijnbos en Leeuwenkuilbos talloze zeldzame mossen, 

schimmels en paddestoelen herbergen 

* de recreatiewaarde van het gebied afneemt 

* de dorpen worden overspoeld door fijnzand 

 

Tenslotte, stuur deze email door aan vrienden en kennissen! 

 

 

 

 

 

 

 

STEUN ONS WERK 

 Ondersteunt u onze ideeën en gaat het verlies van de Schoorlse 

bossen u óók aan het hart? Neem contact met ons op en sluit 

u aan!  Of word donateur van onze stichting! Wij werken alleen met 

vrijwilligers. Brochures, flyers, zaalhuur en andere zaken moeten 



 

echter wel betaald worden. Uw gift wordt dus geheel besteed om de 

bossen te redden.  

  

Geef op rekening NL 79 TRIO 0338 5294 89  t.n.v. Schoorlse Bos 

Moet Blijven. Als donateur kunt u een vermelding op onze website 

krijgen. Hoe deze vermelding eruit ziet, doen we uiteraard in overleg 

met u. Belangrijk voor u om te weten: we hebben de ANBI status. 

Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. 

We willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw gift! 

 

🌲Hartelijke groet, 

De vrijwilligers van Stichting Schoolsebosmoetblijven en de 

Duinstichting 

 

Afmelden van deze nieuwsbrief kan door hieronder via de link 'unsubscribe' 

onderaan deze email of door deze mail te beantwoorden met onderwerp 

"afmelden". 
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