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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 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 september vergadert het bestuur van de
Dorpsraad om 20.00 uur in de Olm. Tijdens de vergadering
wordt een toelichting gegeven over de stand van zaken
rondom Schiphol en de ontwikkelingen rondom Sugar
City. Klik hier voor de agenda en het verslag van de vorige
vergadering. De vergadering is openbaar en iedereen is van
harte welkom.

SCHIPHOLZAKEN
Schiphol is de laatste tijd weer volop in het nieuws. Zoals
onveilige situaties, uitbreiding, protesten vanuit het groene
hart, het bereiken van het maximale aantal vluchten. Jaap
Kroon, onze vertegenwoordiger in de Omgevingsraad
Schiphol (ORS), komt een toelichting geven over de stand
van zaken.

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/260.11161
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ONTWIKKELINGEN DE OUTLET IN HALFWEG
De eigenaar van het geplande Outlet terrein, Sugar City
Investments, is op het ogenblik bezig om het terrein te
saneren zodat zij het binnenkort bouwrijp aan Neinver, de
ontwikkelaar van de Outlet, kunnen opleveren. Alhoewel er
een vergunning is afgegeven, is de opening afhankelijk van
een goede oplossing voor verkeer en parkeren. De
bezwaren, die door diverse instanties zijn gemaakt, worden
eind september door de rechtbank behandeld.

FESTIVAL TERREIN HALFWEG
In de vergadering komt het door Amsterdam geplande
festivalterrein bij Halfweg aan de orde. Zie
www.zwanenburg-halfweg voor meer informatie.

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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