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NIEUWSBRIEF JUNI 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 7 juni vergadert het bestuur van de Dorpsraad om 19.00
uur (let op aangepaste aanvangstijd) 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.
Aansluitend is om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 7 juni, aansluitend op de reguliere bestuursvergadering
houdt de Dorpsraad haar Algemene Ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering doet de Dorpsraad verslag van
haar activiteiten in 2016. De vergadering begint om 20.00
uur, aansluitend op de reguliere bestuursvergadering. Klik
hier voor de agenda en het verslag van de Algemene
Ledenvergadering 2015.

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/260.10868

1/3

9/1/2017

Nieuwsbrief juni 2017

Na de pauze wordt er een presentatie geven over het
ontstaan van de N200 door Gerrit Agterhof van de Stichting
Historisch Halfweg met aansluitend een presentatie door
Alexander de Baar en Udo Greuter van Rijkswaterstaat over
de geschiedenis en achtergronden van de werkzaamheden
aan de huidige N200. Een interessante combinatie die u als
lid van de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg niet mag missen!

ONTSLUITING "TUINEN VAN WEST"
De gemeente Amsterdam laat de mogelijkheden om de
"Tuinen van West" te ontsluiten via een aansluiting op de
N200 ter plaatse van de Joris van den Berghweg
onderzoeken. Dit al dan niet in combinatie met het laten
vervallen van de aansluiting Osdorperweg/N200. Wij zouden
graag van u horen wat u als voor- en nadelen ziet. Uw
opmerkingen graag naar dorpsraad@zwanenburg-halfweg.nl

FUSIE HARLEMMERMEER EN
HAARLEMMERLIEDE SPAARNWOUDE
Met het positieve advies van de provincie is de fusie tussen
Haarlmmermeer en Haarlemeliede Spaarnwoude een stapje
dichtebij gekomen. Zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel via
bijgaande link. Dit betekent voor Halfweg een nieuwe
gemeente, maar voor Zwanenburg bijvoorbeeld dat het
servicepunt van de gemeente uit Badhoevedorp gaat
verhuizen naar het gemeentehuis in Halfweg.

DE WERKZAAMHEDEAAN DE N200 IN
HALFWEG
In de agenda heeft u kunnen zien dat er op de
jaarvergadering van de Dorpsraad iets verteld gaat worden
over de geschiedenis van de verbinding tussen Haarlem en
Amsterdam, maar ook over de aanleiding en mogelijkheid
iets te veranderen aan de inrichting van de N200. De
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude organiseert
een aparte informatieavond, waarbij de plannen in detail
zullen worden gepresenteerd. De bedoeling is dat deze op
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21 juni plaats vindt. De gemeente informeert u hier verder
over.
Rijkswaterstaat en Waternet onderhouden een website
waarop het hele project van het vervangen van de
waterleiding en renoveren van de N200 tussen Halfweg en
Amsterdam wordt uitgelegd.

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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