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Sinterklaasintocht Angerlo
Op zondag 17 november zal Sinterklaas met zijn 

pieten Angerlo weer bezoeken. Om 13.00 uur zal de 

aankomst bij de voormalige RK kerk plaatsvinden. 

Net als voorgaande jaren is het maar weer de vraag 

of de aankomst dit jaar wel zonder problemen zal 

verlopen! Het is maar weer de vraag wat de pieten 

dit jaar in petto zullen hebben.

Sinterklaas en de pieten hopen dat veel kinderen uit 

Angerlo en omgeving bij de intocht aanwezig zullen 

zijn. Aansluitend zal Sint een ronde door het dorp 

maken richting het dorpshuis “ de Meent”. Daar 

zal het feest worden voortgezet en hierbij zijn alle  

kinderen en hun ouders uitgenodigd. Voor de  

kinderen is er wat te drinken en wat lekkers. De  

toegang is gratis maar een gift voor de stichting  

Sinterklaas Angerlo bij vertrek is welkom!

 17 november om 13:00 
 

Bij het kruispunt 

Dorpsstraat/Doesburgseweg 
 

www.sinterklaas-angerlo.nl 

Na het artikel in Angerlo’s Nieuws eerder dit jaar, 
zijn drie inwoners van Giesbeek en Riverparc 
een petitie gestart om de gemeente Zevenaar te  
bewegen meer op te komen voor een groene en 
toegankelijke leefomgeving. De petitie richt zich 
op ontwikkelingen rond de Bahrse pol bij Riverparc 
(eigendom van Leisurelands) en het voormalig  
parkeerterrein (ook van Leisurelands) aan de  
uitmeentsestraat in Giesbeek. Een groene en  
toegankelijke leefomgeving is goed voor het  
welzijn van mens en dier, de biodiversiteit en is  
bovendien een natuurlijke vorm van C02 opslag.  
Tot nu toe hebben 136 inwoners de petitie  
ondertekend. Staat u ook achter dit initiatief?  
Teken dan de petitie! Hoe meer ondertekenaars, 
hoe duidelijker het signaal om rekening te houden 
met inwoners en met hen in gesprek te gaan!

Wat betreft het terrein aan de uitmeentsestraat 
zijn wij er achter gekomen dat er al plannen in de 
maak zijn om hier verblijfsrecreatie te bouwen. 
We zetten ons in voor behoud van het groene  
karakter. Wat betreft de Bahrse pol is er echter 
nog een weg te gaan. Grondeigenaar Leisurelands 
heeft de wens om hier ook verblijfsrecreatie te 
bouwen.  Deze wens is meegenomen in één van de 
voorkeursalternatieven van het Rivierklimaatpark. 
En dat terwijl het terrein nu wordt gebruikt door 
inwoners om te wandelen, de hond uit te laten, te 
hardlopen of gewoon tot rust te komen. 

Wij vinden voor de Bahrse pol een groen ‘Toekomst 
park’ meer op zijn plaats, zeker wanneer aan de 
uitmeenstestraat al verblijfsrecreatie gebouwd 
wordt. Wij denken aan een groen en toegankelijk  
park met gras, wilde bloemen en bomen voor 
de biodiversiteit en eventueel ook plek voor  
kleinschalige duurzame en educatieve  
initiatieven.  Een plek om gezond te kunnen  
bewegen en te genieten van rust en natuur. Dit 
komt tegemoet aan de behoefte van inwoners,  
én doet recht aan de noodzaak tot klimaat  
maatregelen, biodiversiteit en C02 opslag. Deze  
insteek zou grondeigenaar Leisurelands’ ook  
kunnen aanspreken, met hun slogan ‘Duurzaam 

recreëren’ en hun doel om ‘maatschappelijk  
rendement’ te behalen. 

Help ons mee om op te komen voor een groene 
en toegankelijke leefomgeving! Teken de petitie,  
link staat op de website petities.nl onder  
zoekterm ‘groen’ of hier: https://petities.nl/petitions/
een-groene-en-vrij-toegankelijke-bahrse-pol-en- 
uitmeentsestraat?locale=nl

Met vriendelijke groet,
Graeme Cunningham

Petitie voor een groen en toegankelijke leefomgeving
INGEZONDEN


