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Online weergave

NIEUWSBRIEF MAART 2017

Beste , 
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en geeft naast informatie over de
agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering kerninformatie over de
lopende zaken waar de Dorpsraad mee bezig is, veelal via een link waar meer
informatie staat. Deze informatie kan van onze eigen website zijn, maar kan
ook naar een site van een belanghebbende organisatie of instantie verwijzen.
Leden en niet leden kunnen zich gratis aanmelden voor deze nieuwsbrief via
de website van de Dorpsraad. 
 

BESTUURSVERGADERING
Op woensdag 1 maart vergadert het bestuur van de
Dorpsraad om 20.00 uur in de Olm. Klik hier voor de agenda
en het verslag van de vorige vergadering. De vergadering is
openbaar en iedereen is van harte welkom.

HUISKAMER VOOR ZWANENBURG-HALFWEG
Sinds 9 februari is het officieel: de Stichting Zwanenburg-
Halfweg gaat het nieuwe dorpshuis met sporthal
exploiteren. De nieuwe accommodatie wordt de huiskamer
voor het dorp. Een plek waar iedereen welkom is en elkaar
kan ontmoeten. Dorpshuis, bibliotheek en sporthal komen
onder één dak. De stichting gaat op zeer korte termijn met
de groot-gebruikers in gesprek over de indeling van de
ruimtes. Afspraken hierover zijn reeds gemaakt.
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AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE
ZWANENBURG
Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zwanenburg staan
er twee projecten op stapel. Het eerste omvat de renovatie
van de bestaande opstelling. De tweede de aanleg van een
persleiding om het rioolwater uit Heemstede en Schalkwijk
te kunnen zuiveren. Hiervoor is mogelijk een uitbreiding van
de capaciteit in Zwanenburg nodig. In dat geval wordt dit op
het eigen terrein gerealiseerd. Tijdens de vergadering  meer
informatie over dit onderwerp.

  

WWW.ZWANENBURG-HALFWEG.NL
U ontvangt deze digitale nieuwsbrief, omdat u lid bent van de 

Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg of omdat u zich voor deze nieuwsbrief heeft aangemeld. Uitschrijven
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