Ondergetekende geeft zich op als
donateur van de Stichting
Milieuwerkgroepen Ede:

De SME wordt in haar werk financieel en
moreel gesteund door donateurs.
Donateurs ontvangen jaarlijks verslag van de
activiteiten van het bestuur en jaarlijks een
financieel overzicht van de penningmeester.

www. SME-Ede.nl

..............................................................
Naam
..............................................................
Straat en huisnummer
..............................................................
Postcode en woonplaats
..............................................................

Elk jaar organiseert de SME een donateursavond. Een spreker belicht dan een actueel
onderwerp.
Voor minimaal € 10,= per jaar bent u al donateur.
Het bestuur kan nieuwe leden gebruiken! Op
allerlei gebied (maar met name juridisch) zijn
inzet en kennis welkom.

E-mail
..............................................................
Handtekening
De donateursbijdrage bedraagt
minimaal € 10,= per jaar, over te
maken op rekening
NL53 INGB 0002779668 t.n.v. St.
Milieuwerkgroepen Ede,
p/a Halderweg 11A,
6721 ZJ Bennekom.
U kunt deze strook, indien gewenst
ook afknippen en opsturen aan:
Secretariaat SME,
p/a Halderweg 11A,
6721 ZJ Bennekom.

Bent u geïnteresseerd? Kijk voor actualiteiten
op: www.SME.Ede.nl, bel of schrijf naar:
Secretariaat SME,
p/a Halderweg 11A,
6721 ZJ Bennekom.
Of mail naar: secretaris@sme-ede.nl

Op onze website vindt u een verslag
van de activiteiten waar wij op dit moment aandacht voor vragen.

Stichting Milieuwerkgroepen Ede

Wat is de SME?

Activiteiten
De SME probeert het gemeentelijke en

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) is een

provinciale beleid te beïnvloeden via nota’s

onafhankelijke milieugroepering die zich al 45 jaar

en andere inbreng van kennis, via

inzet voor bescherming , behoud en ontwikkeling

informatie-initiatieven maar ook en vooral

van natuur, landschap en milieu in Ede.

door regulier overleg met ambtenaren en

Ede is in enkele tientallen jaren enorm

Wij zijn lid van de Gelderse Natuur- en Milieu

wethouders. Wanneer nodig reageert SME

gegroeid. Dat geldt - in mindere mate - ook

Federatie. Landelijk zijn we aangesloten bij de

via juridische procedures op

voor de dorpen er omheen. Vaak ten koste

Stichting Natuur en Milieu. We zoeken veelal

beleidsplannen op het gebied van milieu en

van natuur, milieu en landschap. En de

samenwerking met verwante organisaties: IVN

ruimtelijke ordening.

ontwikkelingen gaan door. In Ede-Oost

(Vereniging voor natuur- en milieueducatie), KNNV

Ons werkgebied is niet alleen Ede-stad,

maakten ENKA en kazernes plaats voor

(Vereniging voor veldbiologie), Vrienden van de

maar ook Bennekom, De Klomp, Ederveen,

woningbouw en nieuwe bedrijven en allerlei

Veluwe, sluiten ons aan bij groene initiatieven van

Harskamp, Lunteren, Otterlo en Wekerom.

Ede en de SME

evenementen vinden er hun plaats.

Water Natuurlijk, en bij lokale bewonersinitiatieven.

Natuurwaarden, juist datgene waar de
Veluw landelijk om bekend is, staan onder
druk. Steeds opnieuw wordt de discussie
gevoerd over het behoud van natuur in en
om de stad en het tegengaan van
verdichting van de bebouwing binnen de
stad.

Als het milieu, de ruimtelijke ontwikkelingen in de
gemeente Ede, de natuur, de resterende land-

Het verminderen van binnenstedelijke

schappen en het cultureel erfgoed u ter harte gaan

verstening van pleinen en tuinen heeft ook

en als u ons zou willen steunen, stellen we dat erg

onze aandacht. De SME probeert al de

op prijs. Wilt u over dit alles met ons van gedachten

gemeentelijke plannen groen bij te sturen,
en dan liefst in een zo vroeg mogelijk
stadium.

wisselen en uw stem bij inspraak laten horen, neem
dan contact met ons op.
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