Begrunnelser for å bevare

Tyska og Hollenderen
fra opprop av 23. nov. 2020

Begrunnelser for å bevare Tyska og Hollenderen

.

23. november 2020 :
.
3)

.
6)
.
7)

Folk i sentrum trenger Tyska og Hollendern som friområder. Byen må bevare de
grønne områdene rundt byen og barna som kommer til å vokse opp i Halden trenger
en strand de kan komme til uten bil. Jeg ønsker å bevare siktlinjer i byen mellom
Rød Herregård og sjøen, fra sjøen og til parken, mellom festningen og fjorden og fra
fjorden inn mot byen og festningen. Ta vare på de grønne lungene i byen!
Jeg signerer fordi vi alle trenger en «100 meter skog» Slik Ole brum trenger det!
Området er en strandsone som av gode grunner bør bevares. Blokkene som er tegnet
har ingen stedstilpasning, de kunne vært bygd hvorsomhelst. Innseilingen til Halden
vil bli helt endret dersom prosjektet går gjenneom.

.
14) Ønsker bevaring av byens siste tilgjengelige strandområde som samtidig er en
naturperle og et interessant historisk område. Vi må stanse vandalene før det er for
sent!
.
15) Byen trenger grønne steder og i tillegg er området forurenset.
.
17) Dette er et av de få grøntområder vi har igjen. Et område som byens befolkning bør
få ha glede av for turer i nærmiljøet. Her bør det legges opp til turstier og
beplantning av trær osv. Dette kan bli byens eget lille reservat. �
.
18) Dette er et fantastisk turområde med masse historie, som må bevares.
.
19) Området har stor verdi både historisk og som naturområde, for byens innbyggere et
mye brukt turområde, og bør derfor bevares
.
25) Vi trenger en grønn lunge midt i byen. Ikke alle har bil eller mulighet til å komme
seg ut i marka.
.
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31) Her lekte jeg som barn. Har vært vitne til raseringen av Sauøya. Det smerter fortsatt
og kan ikke tilbakeføres.
.
32) Vil bevare naturen
.
34) Dette skal være rekreasjons- og turområder for alle. Her har Halden en gylden
mulighet til å bevare noe som er unikt for en by!
.
35) Fordi jeg mener at området absolutt må bevares og brukes til friluftsområde for
allmennheten i fremtiden.
.
40) Fordi jeg mener at området absolutt må bevares og brukes til friluftsområde for
allmennheten i fremtiden.
.
42) Viktig å bevare natur i sjøkanten nær sentrum.
.
43) Nedbygging av strandsonen må unngås og dette flotte natur- og kulturområdet må
bevares til glede for Haldens innbyggere og naturmangfoldet langs kysten. Området
er en naturlig forlengelse av Remmendalen naturreservat og grøntområdet på Rød
Herregård. Det er dermed biologisk viktig og et populært turområdet som er lett
tilgjengelig for byens innbyggere.
.
44) Mitt nærområde,da jeg bodde i Halden.Brukt til hundelufting, fisking og rekreasjon.
.
50) Fordi dette er en naturperle med strandsone midt i Halden by.
.
52) Unik fauna, dyre og fugleliv som bør tas hensyn til. Også et populært tur og
rekreasjonsområde. Unikt for Halden.
.
53) Jeg signerer fordi jeg opplever området som en perle for Haldens befolkning og for
byens gjester. Etter at jeg oppdaget dette området for noen år siden, er det blitt et
favoritt-tursted for meg når jeg er på besøk i barndomsbyen min. Her nyter jeg
fjordfølelsen, vegetasjonen og steinene. Jeg har ikke funnet andre tilsvarende steder
her som er så godt tilgjengelig fra sentrum som dette. Et ekstra godt minne er da min
kjære gamle Mor og jeg gikk på oppdagelsesferd i vannkanten her. Det ble én av de
siste turene hennes i fri natur.
.
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55) Bevar den siste biten med sentrumsnær ubebygd strandsone!
.
59) Er så viktig å bevare dette.
.
62) Vi trenger grønne lunger i sentrum.
.
63) Område bør være tilgjengelig for alle og Halden trenger grøntområder. Bygge
leiligheter kan vi gjøre andre plasser.
.
66) Det er viktig å ha litt natur i byen også.
.
68) Området må bevares so det er.
.
70) Halden trenger tilgang mot sjøen og jeg vil bevare stedet uten utbygging !
.
80) Tyska og Hollenderen er en del av byens sentrum og samtidig et fantastisk
turområde som brukes av både yngre og eldre, av mennesker som løper en rask tur
og av mennesker som bruker rullator. Her ligger også byens eneste strand som kan
være tilgjengelig for alle.
.
24. november 2020:
.
86) Bevare Tyska og Hollenderen i Halden som naturområde.
.
87) Jeg synes det er viktig å ta vare på dette friområdet som ligger så nær sentrum.
.
88) Jeg signerer dette fordi dette er et fantastisk rekreasjonsområde for mennesker. Her
bor masse fugler, og det vokser spennende planter og sopp her som ikke finnes så
mange andre steder. Området oser av gammel historie, om enn noe forloren nå. Men
med en opprydding vil vi kunne vise den frem, og være stole over vår fortid og at vi
har bevart dette området. Det er vel heller ingen hemmelighet at det vil koste
naturen og pengesekken dyrt å begynne å grave i denne grunnen
.
98) Dette skal være ett tur område
.
113) Jeg ønsker å bevare dette fine området!!! 😉
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.
115) Området bør beholdes som park
.
131) Gir ingen mening å utbygge området der. Passer ikke med terrenget i det hele tatt,
og ødelegger den fantastiske turmarka som ligger lett tilgjengelig for de som bor i
nærheten. Kan heller bygge et annet sted.
.
132) Et bynært område ved fjorden - mange muligheter for ulike friluftsaktiviteter for
byens befolkning, inkl bading! (Kjøre på sand, til en bystrand??)
.
138) Fordi jeg går ofte tur der. Sitter på en stein i vannkanten og drikker medbrakt kaffe
sammen med en venninne.
.
141) Jeg støtter saken
.
144) Var mye i Halden i oppveksten
.
147) Fordi det er kjempeviktig at allmenheten har tilgang til friområder som dette. Den
handler om å ta vare på naturen, og om livskvalitet.
.
25. november 2020
.
149) Strandsonen er et enormt viktig biologisk habitat og dessuten et viktig fellesgode. Vi
står overfor en klimakrise og en naturkrise. Derfor Jan vi ikke tillate iss å bygge ned
viktige naturområder.
.
152) Har vokst opp i området(Banken) å har vert en hel del der. Synes det skal bevares
for ettertiden,det er jo en del av historien till halden som har skjedd på Tyska o
Hollenderen å synes dette skal bevares i all fremtid uten å ödelegge det som finns
der av natur og dyreliv.
.
154) Området må bevares mest mulig urørt, til rekreasjon for byens innbyggere.
.
156) Tyska er historisk. Jeg går alltid turer i tyska når jeg er i halden
.
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157) Jeg signerer fordi vi bør bevare urørt strandlinje og la tilhørende naturområder forbli
grønne lunger. Halden trenger en bynære badestrender ved fjorden. Rust heller opp
grunnen i området slik at det kan brukes til lek og bading uten fare for folk, miljø og
dyr.
.
159) Jeg kommer opprinnelig fra Halden, og synes det ville være fryktelig trist og galt
hvis dette området ble ødelagt. Både for byen og dens befolkning, men også i et
større perspektiv der verden bør slutte å bygge ned naturen. Vi trenger naturen!
.
163) Jeg signerer fordi jeg vil at området skal forbli som er naturområde uten bebyggelse
.
168) Ta vare på opprinnelse og historie: bygg brygge og turområde💥
.
169) Jeg ønsker å bevare stedet dom det er.
.
173) Jeg signerer fordi vi trenger den plassen med grønt og et sted vi kan benytte.
.
174) Området er verdifult som felles rekreasjonsområde for alle.
.
26. November 2020:
.
175) Ta vare på grønne lunger
.
176) Bruk stedet til friluftsliv og rekreasjon. Leiligheter passer helt andre steder enn
innenfor 100 meter sonen.
.
179) Jeg vil bevare våre vakre nærområde så alle kan nyt det.
.
183) Grøntarealer med plante- og dyreliv samt lokalhistorisk interesse midt i Halden
sentrum og tilgjengelig for folk flest er et privilegium som bør vernes om.
Utbygging kan sikkert skje andre steder.
.
184) jeg vil ha dette området å gå til med mine fremtidige barnebarn, slik jeg gjorde med
barna da de var små
.
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197) Mølen er kjær tur-vei for meg, og jeg synes det er virkelig synd at så bynære grønne
rom skal bygges ut.
.
198) Halden er en vakker by og det skal den fortsatt være.
.
27. november 2020:
.
202) Vil beholde Tyska og Hollenderen som den er nå
.
203) Jeg signerer fordi området er et flott, sentrumsnært friluftsområde som bør bevares.
Det bygges allerede for mye i strandsonen som gjør det vanskeligere for
hvermannsen å komme til.
.
205) Naturværn!
.
210) Jeg er opprørt over hvordan noen prøver å ødelegge den flotte festningsbyen.
.
212) Et svært vakkert og urørt område SÅ bynært og tilgjengelig for alle er helt unikt.
Dette MÅ bevares.
.
224) Det er en fantastisk opplevelese å gå tur der og ta bilder og å undre seg over hvilke
båter som en gang lå fortøyd der . MAn kan få en fantastisk rundtur ved å gå der så
inn i Remmendalen og så opp til Rødsparken. Halden har i dag fått flere på min
alder som har solgt sine hus og flyttet inn til sentrum. Å ha slike turveier er gull
verdt for dem.
.
225) Viktig å ta vare på bynære grønne/blå "lunger"
.
2. desember 2020:
.
241) Vil bevare et flott område for mennesker og dyr !
.
3. desember 2020:
.
242) Jeg signerer fordi områder som dette bør vernes, ikke bygg ned strandsonen for
privatisering. Ta vare på naturen. Halden blir ikke det samme uten.
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.
243) Dette stedet bør være som det er og har vært
.
244) Vil bevare området.
.
245) Jeg ønsker å bevare dette fine turområdet. Viktig med et slikt område i Halden
sentrum.
.
7. desember 2020:
.
247) Også bevar hav-ørnen:) kjære dere:)
.
248) Jeg signerer fordi jeg vil bevare den flotte grønne lungen byen vår har der nede ved
Tistas utløp. Alt må ikke legges under asfalt for de med penger....
.
9. desember 2020:
.
249) Jeg signerer fordi utbyggingen vil forringe og ødelegge svært viktige
kulturminneverdier og historiske utsikter.
.
10. desember 2020:
.
252) Jeg signerer fordi utbyggingen vil ødelegge sikten til strand og sjø både fra
herregården og husene ovenfor utbyggingsområdet. I tillegg er husene stygge, passer
ikke inn, og vil bli oversvømmet ved havnivåstigning pga. klimaendringer - og
sikkert ved stormflo.
.
11. desember 2020:
.
254) Må beholde Rød herregård og det unike miljøet rundt!
.
12. desember 2020:
.
255) Fordi det er min favoritt tursti å gå på fridager.
.
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3. februar 2021:
.
260) Jeg blir urolig og sint på vegne av innbyggerne i Halden. Det er skremmende at
lignende utbygginger i det hele tatt blir vurdert! Her i Porsgrunn kommune kjemper
vi vår kamp mot deponi av farlig avfall i Norcems gruver i Brevik. Når skal
myndigheter ta sitt ansvar?
.
5. februar 2021:
.
265) Jeg er imot utbygging av Tyska & Hollenderen.
.
8. februar 2021:
.
269) Jeg gikk tur i Rødsparken i dag, og da ble jeg for alvor klar over hvor mye denne
utbyggingen kommer til å ødelegge i det området!
.
23. februar 2021:
.
280) Landskap og biologiske ressurser er våre felles naturtjenester som vi må bevare for
framtida. Strandsona er viktig buffer når havet stiger. Rød Herregård må beholde
utsikt til fjorden som er en forutsetning for vår stolte historie.
.
281) Vi bør ta være på det flotte vi har her i byen vår
.
282) Jeg ønsker å bevare området til friluftsaktiviteter. Kommunen har ikke råd til å
rydde opp området for kreosot og metangassen. Geoteknisk er det vel ikke forsvarlig
å bygge på disse grunnforholdene. Bygningsmassen blir en mur mot fjorden. Mange
vil miste utsikten sin.
.
285) Denne siste strekningen med fri adgang til fjorden nær byen må bevares for Haldens
innbyggere. Her kaN alle som vil få fine naturopplevelser til alle årstider.
.
286) Dette er et område som heller bør brukes som frilufts,- og turområde - ikke
skjemmende bygg langs strandkanten!
.
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287) Jeg signerer fordi jeg vet at Frøydis Blok står for verdier som jeg deler og hun har
holdt meg underrettet om det skammelige som skjer med denne utbyggingen.
.
Samlet oppslutning:
-

-

-

1.820 av byens borgere er med i «Stans utbygging av Tyska og Hollenderen i
Halden!» 17. februar 2021
.
292 underskrifter pr 23. feb. 2021 / 274 underskrifter pr 19. feb. 2021 / 257
underskrifter pr 30. des. 2020 / 234 underskrifter pr 29. nov. 2020 /
.
76 underskrifter pr 19. februar 2021/ 32 underskrifter på papir pr 6. desember /
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