
2/14/2017 Nieuwsbrief februari 2017

http://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/260.10413 1/2

Online weergave

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 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 februari 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
Op 19 januari was de hoorzitting over Hart van Zwanenburg.
De argumenten van de vier bezwaarmakers vormden voor
de gemeenteraad geen aanleiding om de plannen aan te
passen. De Dorpsraad, de Stichting Zwanenburg‐Halfweg, de
Ondernemersvereniging en oud olympisch kampioene
Kirsten van der Kolk spraken in en zijn allemaal vóór het
plan. Zij vroegen de bezwaarmakers aan het algemeen
belang te denken. Desgevraagd was wethouder Elzakalai
niet bereid om een mediator in te schakelen. Vooralsnog
komt de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol
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niet in gevaar, maar als het bestemmingsplan of een deel
daarvan bij de Raad van State vernietigd wordt dan komt
mogelijk de subsidie in gevaar. 
De raad stelt het bestemmingsplan 26 januari vast. Daarna
kunnen de bezwaarmakers beroep aantekenen en naar de
Raad van State gaan. Een gang naar de Raad Van State
betekent een vertraging van minstens 7 à 8 maanden.

Afgelopen week zijn er 15 spandoeken in Zwanenburg op
goed zichtbare plekken opgehangen en worden de
komende dagen ook nog 50 posters in het dorp verspreid.  
 

VACATURE
Voel jij je betrokken bij onze dorpen? Heb je tijd en wil je
een steentje bijdragen aan het leefbaar houden van
Zwanenburg en Halfweg? Meld je dan aan als bestuurslid.
Voor deze functie heb je geen specifieke opleiding nodig,
maar je moet wel initiatiefrijk, zelfstandig, secuur, van
onbesproken gedrag en vanzelfsprekend bereid zijn om je
in te lezen in de materie. Last but not least: je moet je
realiseren dat je gaat optreden namens de Dorpsraad en
dat je dus de belangen van een grote groep bewoners
vertegenwoordigt.

Interesse? Bel voor meer informatie met Peter Vreeswijk via
nummer 020‐497 46 14 of stuur een e‐mail 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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