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Waarheen met de WvCNL?
Dat was een agendapunt op de laatste algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft beloofd de leden op de
hoogte te houden. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn weer nieuwe ontwikkelingen te melden.
Besluit Gemeente Leek
In 2016 mogen we van de gemeente Leek voor het
eerst niet kamperen rond het coursingveld. We
hebben een bezwaarschrift ingediend tegen dit
besluit. Op woensdag 28 september om 19.00 uur
houdt de Commissie Bezwaarschriften van de
gemeente Leek een openbare hoorzitting in het
gemeentehuis van Leek. We hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om aanvullende
stukken in te dienen, in de vorm van een
uitgebreide motivatie van ons bezwaarschrift. Dit
document kan door de leden op de website
worden ingezien. Uiteraard zal een afvaardiging
van het bestuur tijdens de hoorzitting aanwezig
zijn om het bezwaarschrift toe te lichten.
Zoals in een vorige nieuwsbrief aangekondigd,
hebben we als bestuur van de WvCNL de leden van
de gemeenteraad van Leek benaderd. We hebben
ze individueel een brief gestuurd met daarin de
‘noodkreet’ van de WvCNL en het verzoek om te
proberen B&W op andere gedachten te brengen.
De brief staat met alle andere documenten op een
pagina op het ledengedeelte van de website. Van
geen enkel raadslid is een reactie op onze brief
ontvangen.

In het Dagblad van het Noorden en op de website
van RTV Noord is aandacht besteed aan de
problemen die de WvCNL heeft aangekaart. Helaas
is het Hart van Nederland niet gelukt om bij het
Summer Event aanwezig te zijn.
Er is nog steeds contact met de gemeente BorgerOdoorn. Zij blijven voor ons zoeken.
Training 24 september
Op zaterdag 24 september is er weer een reguliere
training. Graag vooraf aanmelden via het formulier
op de website. In de loop van de dag moet ook de
kantine worden opgeruimd, zodat de ijsvereniging
er in het winterseizoen weer gebruik van kan
maken. Alle hulp is welkom!
Herfstcoursing 2016
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober vindt onze
Internationale CACIL Herfstcoursing plaats.
Aanmelden kan (via de website) nog tot woensdag
12 oktober. LET OP: Voor Whippets is het
maximum aantal honden bereikt. Whippets die nu
worden aangemeld komen op een reservelijst.

Ideeën, reacties, suggesties? Laat het ons weten. Adressen op de infopagina.
Het bestuur: Alfred, Erik, Alex, Ingrid en Ans.
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