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NIEUWSBRIEF OKTOBER 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 4 oktober 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.

HART VAN ZWANENBURG
Spannende tijden. Op 21 november behandelt de Raad van
State de bezwaren die zijn ingediend tegen het
bestemmingsplan, wat de bouw van het Dorpshuis mogelijk
moet maken.

WIJKBUGET BESCHIKBAAR
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/260.11263
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Heeft u samen met buurtbewoners een leuk idee? Wilt u een
gezamenlijke activiteit voor de wijk organiseren? Doe dan
een aanvraag voor een wijkbudget. Het gaat vooral om
'samen doen' actieve inzet en betrokkenheid met uw wijk.
Kijk hier voor meer informatie.

OUTLET
Afgelopen week heeft bij de bestuursrechter in Haarlem de
zitting, waarin de bezwaren van diverse partijen werden
gehoord, plaatsgevonden. De Dorpsraad en de
Ondernemersvereniging hadden ook bezwaar aangetekend.
Het bezwaar betrof de mogelijke parkeeroverlast en het
ontbreken van een goede ontsluiting. Neinver heeft onlangs
oplossingen hiervoor gepresenteerd. De Dorpsraad en
Ondernemersvereinging hebben na bestudering van de
oplossingen het bezwaar ingetrokken. De Gemeente
Haarlem, de Fietsersbond, InRetails en enkele anderen
hebben hun bezwaren wel toegelicht. De uitspraak is naar
verwachting over 6 weken.

BEURSVLOER
Op 3 november vindt de Beursvloer Haarlemmermeer weer
plaats. Maatschappelijke organisaties kunnen zich melden
met een hulpvraag (zoals ondersteuning, materialen, advies,
..). Door bemiddeling wordt geprobeerd om een aanwezige
maatschappelijk betrokken ondernemer deze vraag te laten
beantwoorden. Meer informatie en de mogelijkheid tot
aanmelden voor zowel ondernemingen als organisaties staat
hier.

BIODIVERSITEIT
Binnenkort start de gemeente Haarlemmermeer een project
biodiversiteitsmetingen. Voor Zwanenburg zoeken wij
inwoners die willen meedenken. Het project bestaat uit 3-4
metingen van de biodiversiteit per gebied onder leiding van
de opzichter Beheer en Onderhoud. De locaties zijn
geselecteerd en input vanuit het dorp is van harte welkom.
Tijdens een presentatie op 7 november wordt uitleg gegeven
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/260.11263
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wat biodiversiteit is en hoe we dat kunnen
meten. Meedenken? Mail je naam, adres en telefoonnummer
naar: info@zwanenburg-halfweg.nl

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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