Enquête over zonnepanelen-veld bij ingang van Hoevelaken
A.u.b. invullen vóór 13 november 24.00 uur aanstaande.
Vragen met * zijn verplichte velden

* 1. Wat is uw mening over het plaatsen van een zonnepanelen-veld bij de dorpsingang van
Hoevelaken zoals door Amersfoort voorgesteld? (Zie tekening hieronder)
Acceptabel
Niet Acceptabel
Geen mening
Overige (geef nadere toelichting)

Voorgesteld locatie voor zonnepanelen
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* 2. Wat heeft uw voorkeur voor de entree bij Hoevelaken - zicht op weiland en het
Hoevelakense Bos of het weiland vol met zonnepanelen? (Klik op het vierkantje links van de
foto die uw voorkeur heeft)

* 3. Deelt u de mening van de Stichting dat B&W en de gemeenteraad van Nijkerk zich krachtig
moeten verzetten tegen deze plannen van Amersfoort en alles in het werk moeten stellen om
dit te voorkomen?
Ja
Nee
Overige (geef nadere toelichting)

4. Bent u een voorstander van duurzame energie opwekking?
Ja
Nee
Geen mening

5. Wist u dat het weiland naast de Nijkerkerstraat tot aan de afslag Van Tuyllstraat (oude
tunnel) Amersfoorts grondgebied is met een agrarische bestemming?
Ja
Nee
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6. Het weiland tussen de grens van Amersfoort en het Hoevelakense Bos is Nijkerks
grondgebied. Dit gebied heeft een agrarische bestemming met landschappelijke waarde.
Vindt u dat zonnepanelen afbreuk zullen doen aan de landschappelijke waarde van Het
Hoevelakense Bos?
Ja
Nee
Overige (geef nadere toelichting)

* 7. Adres (Er mag een keer per persoon gestemd worden. Uw mening blijft anoniem en uw
persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk.)
Naam
Woonplaats
Postcode
E-mailadres

* 8. Wilt u op de hoogte blijven van de aktiviteiten van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar &
Leefbaar
Ja
Nee
Ik ben al vriend of sponsor van de Stichting

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar zal het resultaat van de enquête aan de gemeenteraad en B&W van
Amersfoort en Nijkerk bekend maken en wij verwachten dat zij met uw uitspraak rekening zullen houden.
Dank voor het beantwoorden van de vragen in deze enquête. Wij stellen het bijzonder op prijs als u al uw vrienden en
bekenden in Hoevelaken kunt motiveren om ook aan deze enquête deel te nemen. Zij dienen dan eenvoudigweg in te
loggen op de website van onze Stichting: www.hoevelakenbereikbaar.nl
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