
4/13/08 1:25 PM'miljoenen pretpark Almere' uit Almere - WUZ.nl

Page 1 of 6http://www.wuz.nl/artikel/54910195.miljoenen-pretpark-almere.html

 

postcodegebied:1315

12-04-08 | 18:13 
Door Daan_almere | Almere

In 2011 moet er een pretpark komen in Almere. 180
miljoen moet dat gaan kosten. Het enige wat ik me
afvraag is hoe die mensen hier moeten komen als er
maar 2 rijstroken zijn. En dan er uit, idem dito. Laat de
gemeente dit geld eens besteden om de A6 te verbreden,
zodat ik fatsoenlijk van en naar mijn werk toe kan
rijden, en vol trots eens over Almere kan praten. Nu
bouwen ze ook nog Almere Poort vol.... heel slim
allemaal, maar de A6 blijft 2 baans, en dat is ie al 28
jaar... !!! Neem een voorbeeld aan schiphol, die heeft 5
banen!
Reageer Stuur door Dit is niet ok!

3 Reactie(s) | 157 keer bekeken
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Stem

Wilt u dat anderen dit artikel ook lezen?
Deel het met de rest van Nederland via:   

— Advertentie —

Reacties

12-04 | 18:35
cat_lelystad uit Lelystad

Nou dat was nou precies wat er in mij opkwam na het lezen van dit nieuws! Alleen 28 jaar geleden reden
wij nog steeds over de dijk hoor, toen was de A6 er nog niet tot Lelystad.

12-04 | 18:50
chipsutrecht uit Utrecht

Ik heb het stuk niet gelezen maar hieruit maak ik op dat de gemeente een pretpark wil aanleggen en
bekostigen? Alleen dat is al onbegrijpelij. Dat is iets voor particuliere en niet voor een gemeente. Die
hoort zich namelijk met de door jou geschreven problematiek bezig te houden.

12-04 | 22:33
garriet60 uit Heemskerk

en wie gaat dat weer betalen ?zijn er al niet genoeg van die tenten hier in nederland !besteed dat geld
maar aan wie het nodig heeft mensen die hun zorgverzekering niet kunnen betalen bijvoorbeeld of
mensen die geen eten meer kunnen kopen enz enz is dit geen goed idee .
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miljoenen pretpark Almere

In 2011 moet er een pretpark komen in Almere. 180 miljoen moet dat gaan kosten. Het enige wat
ik me afvraag is hoe die mensen hier moeten komen als er maar 2 rijstroken zijn. En...»

3 reactie(s), 157 keer bekeken

Wat willen Nederlanders nou eigenlijk?

Enkele weken geleden konden we demonstreren tegen racisme tijden de manifestatie “Nederland
bekent kleur”, op de Amsterdamse Dam. Veel mensen kwamen niet omdat het...»

17 reactie(s), 448 keer bekeken

De politiek wil het helemaal niet

Nu ook het burgemeestersreferendum, net als in Utrecht, in Eindhoven is verworden tot een fiasco
maakte Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse zaken bekend dat dit waarschijnlijk...»

4 reactie(s), 473 keer bekeken

Fietspaden slecht onderhouden

Ik ben mindervalide door een gebroken rug. Voor vervoer gebruiken mijn vrouw, die Parkinson-
patiënt is, en ik scootmobielen. Alles kan in Almere is het spreekwoord van de...»

5 reactie(s), 494 keer bekeken
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Moeilijkdoenerij.

Ik ben het helemaal eens met Ferry Verhoef en R. Visser. (07-02). Als de regering de
wegenbelasting wil afschaffen, lijkt mij de meest voor de hand liggende methode dit...»

7 reactie(s), 538 keer bekeken

Geluidshinder in de trein

Afgelopen week heb ik in De Telegraaf veel gelezen over geluidshinder in de treinen. Men wil met
name het mobiel bellen verbieden, mensen blijken er last van te hebben. Maar wat...»

4 reactie(s), 235 keer bekeken

File op A6 door weggewaaide tent

Het hele weekend heeft er file gestaan op de A6 vanwege een weggewaaide tent op de Hollandse
Brug. Over het waarom van dit incident kan je discussiëren, waarom werd de tent...»

1 reactie(s), 369 keer bekeken

Abri's vernield, niks bijzonders....

De Telegraaf van 2 januari 2008: In Almere zijn 82 bushokjes vernield. Niks bijzonders: deze
glazen abri's worden al sinds de plaatsing, 15 jaar geleden, vernield. Elk weekend...»

4 reactie(s), 531 keer bekeken

Almere op zijn smalst

De eerste kerstparade van Nederland. Uren staan de ouders met kinderen te klappertanden, maar de
sfeer is goed en in afwachting. Behalve bij de gemeente Almere en vervoersmaatschappij...»

1 reactie(s), 590 keer bekeken
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Draaideurcrimineel

Mijn vriendin wil best haar cel in Breda ter beschikking stellen aan de Leidse draaideurcrimineel
die een gehandicapte vrouw afperste (Tel. 17/12). Weliswaar zit hij dan in de...»

3 reactie(s), 582 keer bekeken
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