12/13/2017

Nieuwsbrief november 2017

Online weergave

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 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 november 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.

RATTENOVERLAST
Volgens de gemeente is er geen rattenplaag, maar is er
sprake van rattenoverlast. In de media wordt nog steeds
vermeld dat de laatste klacht bij de gemeente van juli
dateert, terwijl duidelijk is dat er recentelijk, met name
door de aandacht in de media, veel meldingen zijn
gemaakt. Gebiedsbeheer is gevraagd om tijdens de
bestuursvergadering duidelijkheid te geven over de
mogelijkheden van de bestrijding c.q. beheersing en uitleg
te leggen welke partijen verantwoordelijk zijn. Op dit
moment is het niet bekend of zij aan ons verzoek gehoor
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geven. Als dit het geval is laten we dit op onze
facebookpagina weten.

N1 FESTIVALTERREIN
De provincie Noord-Holland is duidelijk tegen de komst van
het festivalterrein in het Westelijk Havengebied. Kijk hier
voor meer informatie.

HERINRICHTING ORANJE NASSAUSTRAAT
Op 20 november organiseert de gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude in het gemeentehuis weer een
informatieavond over de herinrichting van de Oranje
Nassaustraat. De bijeenkomst begint om 19.00
uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan door een e-mail te
sturen naar k.dijk@haarlemmerliede.nl
Indien u bezwaar heeft dat uw naam wordt genoemd in de
informatiebrief die daarop volgt, geef dat dan aan in de email.

KANSENKAARTEN
Gebiedsbeheer van de gemeente Haarlemmermeer wil gaan
werken met kansenkaarten. Samen met een
vertegenwoordiging van een wijk of straat wordt bekeken
welke mogelijkheden er zijn om het geheel aantrekkelijker
of beter te maken wanneer er onderhoud op de planning
staat. Wij zijn op zoek naar mensen die hieraan te zijner
tijd constructief willen meewerken.
Interesse? Mail dan naar info@zwanenburg-halfweg.nl
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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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