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NIEUWSBRIEF MEI
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 3 mei 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.

RINGDIJKBELEID
De gemeente heeft deze maand de ‘Visie Ringdijk en
Ringvaart Haarlemmermeer’ naar de betrokken bewoners
gestuurd. Hieruit blijkt dat Zwanenburg één van de drie
drukste stukken van de Ringdijk is en het hoogste aantal
vrachtauto’s te verwerken heeft. De angst bestaat dat bij
het renoveren van de N200 en de boezembruggen in Halfweg
het sluipverkeer over de Zwanenburgerdijk sterk gaat
toenemen. Met de Dorpsraad is afgesproken dat voordat de
renovatie begint, maatregelen genomen worden om de dijk
in Zwanenburg verkeersluw te maken. Dit zal waarschijnlijk
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neerkomen op een ‘knip’ in de dijk, een afsluiting die
doorgaand verkeer onmogelijk maakt.

N200: LINKS NAAR WEBSITE, FACEBOOK EN
TWITTER
Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS) hebben
jdens een tweetal vergaderingen van de Dorpsraad de
aanwezigen geïnformeerd over de nieuwe N200. Er gaat
een hoop veranderen tussen Halfweg en de A10 in
Amsterdam. Daarnaast vindt regelma g overleg plaats
waarbij ook de Dorpsraad is betrokken. Communica e
over dit project is van groot belang en er wordt voor de
zomer een informa e avond gehouden over wat dit met
name voor Halfweg gaat betekenen. Daarnaast hebben
Waternet en RWS een website
h ps://www.denieuwen200.nl/ een facebook
www.facebook.com/DeNieuweN200 pagina en een twi er
account @DeNieuweN200 in het leven geroepen. Hier staat
een hoop informa e over de werkzaamheden en
antwoorden op de meest gestelde vragen.

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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