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Beste Lezer, 
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 2 november vergadert het bestuur van de Dorpsraad om
20.00 uur in de Olm. Speciale onderwerpen tijdens de
vergadering zijn de reconstructie en de beeldkwaliteit van
de N200. Klik hier voor de agenda en het verslag van de
vorige vergadering. 
De vergadering is openbaar en iedereen is van harte
welkom.
 

N200 BEELDKWALITEIT
In 2014 heeft de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude een 'Quickscan Leefbaarheid N200' laten
uitvoeren met als opdracht hoe de N200 en de directe
omgeving daarvan wat vriendelijker en leefbaarder
aangekleed kan worden. Afgelopen zomer is hiervoor door
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de raad een budget beschikbaar gesteld en ondertussen
zijn er een paar ideeën en concepten gemaakt. Wethouder
R. van Haeften zal tijdens de vergadering een toelichting
geven op de plannen en iets laten zien van de richting
waarin wordt gedacht.

RECONSTRUCTIE N200
Vanaf eind 2017 zal gedurende anderhalf jaar aan de N200,
(de Haarlemmerstraatweg, tussen Halfweg en de A10 in
Amsterdam) gewerkt worden. Naast een volledige
reconstructie van de weg zullen ook de boezembruggen in
Halfweg worden vervangen. Alexander de Baar van
Rijkswaterstaat zal tijdens de vergadering de noodzaak en
het gevolg toelichten.

WERKZAAMHEDEN AMESTELLE
Vanaf half november wordt op de Amestelle een beperkte
reconstructie uitgevoerd. De reconstructie bestaat uit een
combinatie van het verbeteren van de waterafvoer en
fundering alsmede de herinrichting van het wegprofiel. De
rijbaan wordt versmald en voor de doodlopende straatdelen
wordt een 30 km. zone ingesteld. Tijdens de
werkzaamheden rijden de buslijnen 161 en 261 om via de
Kinheim. Reizigers kunnen gebruik maken van de bestaande
haltes aan de Kinheim. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden eind januari gereed.

   

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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