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NIEUWSBRIEF DECEMBER 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 6 december 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.

BOEZEMBRUGGEN HALFWEG
Tijdens de bestuursvergadering van 6 december praten de
omgevingsmanagers van het project De Nieuwe N200 ons bij
over de aanpassing van het ontwerp voor de Boezembruggen
in Halfweg. Alexander de Baar en Udo Greuter vertellen
over het proces, hoe het voorkeursontwerp tot stand is
gekomen en het besluitvormingsproces van komende maand.

FIETSPAD NAAR AMSTERDAM VOOR
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/260.11542
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LANGERE TIJD AFGESLOTEN
Vanaf eind 2017 tot eind 2019 krijgt de Haarlemmerweg,
vanaf het NS-station Halfweg-Zwanenburg tot voorbij de
Adm. de Ruijterweg in Amsterdam, een grondige
opknapbeurt. Op 5 december start Liander met de 1e fase.
Het fietspad voor (brom-)fietsers wordt in zijn geheel
afgesloten. (Brom-)Fietsers worden omgeleid met de
bekende gele borden. De omleiding duurt naar verwachting
tot medio mei. Zodra de 2e fase van start gaat, wordt het
fietspad opnieuw afgesloten.

OMLEIDINGSROUTE VOOR (BROM-)FIETSERS
Tijdens de afsluiting van het fietspad langs de
Haarlemmerweg zijn er twee omleidingsroutes: één voor
fietsers en één voor bromfietsers. Fietsers vanaf Halfweg
rijden over het zogenoemde ‘Kronkelpad’ richting de
Joris van den Berghweg. Daar sluit de omleidingsroute aan
op de Tom Schreursweg en verder over de Ruys de
Beerenbrouckstraat en de Burg. Vening Meineszlaan richting
de Adm. de Ruijterweg. Bromfietsers mogen geen gebruik
maken van het Kronkelpad. Daarom rijden zij vanaf Halfweg
via de Osdorperweg direct naar de Tom Schreursweg.
De route geldt ook vanuit Amsterdam richting Halfweg.

WHATSAPPEN MET DE GEMEENTE
HAARLEMMERMEER: MAKKELIJK EN SNEL
Wie een praktische vraag heeft aan de gemeente
Haarlemmermeer, kan die stellen via WhatsApp.
Bijvoorbeeld vragen over een nieuw paspoort, afval of het
melden van kapotte straatverlichting. De gemeente heeft
hiervoor een speciaal nummer: 06-1331 0900. Van maandag
t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur beantwoorden
medewerkers van de gemeente vragen via WhatsApp.
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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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