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M.E.R over
Schiphol weer
later
Dorpsraad gaat
inspreken bij
gemeenteraad
Op 26 april wordt de Nota bodembeheer
besproken in de vergadering van de
gemeenteraad. De Dorpsraad maakt zich
zorgen over de komst van mogelijk vervuilde
grond naar Park 21. Daarom maken we gebruik
van de mogelijkheid om in te spreken en aan de
gemeenteraad onze zorgen duidelijk te maken.
Belangstellenden zijn van harte welkom en
hoeven zich niet van te voren aan te melden.
De behandeling is van 19.30 tot 20.30 uur.

Dorpsraad jaarverslag
2017 is uit
De dorpsraad heeft het jaarverslag over het jaar
2017 uitgebracht.
Hierin kunt u lezen wat de diverse commissies
het afgelopen jaar hebben gedaan. Welke
overleggen en welke activiteiten hebben we
gevoerd.
Klik hier voor 5 pagina's tellende jaarverslag.

De nieuwe Milieu Effect Rapportage
voor Schiphol is pas vlak voor het
zomerreces klaar. Dat schrijft minister
Cora van Nieuwenhuizen
(Infrastructuur en Waterstaat) aan de
Tweede Kamer. De vertraging wordt
veroorzaakt door de perikelen rond
Lelystad Airport.
Volgens de minister zijn bij het
opstellen van de MER voor Schiphol
diverse externe onderzoeksbureaus
betrokken. Een aantal daarvan werkt
ook aan de MER voor Lelystad
Airport, die aangepast moest worden.
Daardoor bleven de werkzaamheden
voor Schiphol liggen.De rapportage,
die al eerder vertraging opliep, wordt
nu vlak voor het zomerreces
verwacht.

Werkzaamheden
in uw buurt

Venniper Koninginnerit
Zondag 2 april is het tijd voor de al weer de
jaarlijkse Venniper Koninginnerit. Een waar
spektakel met 130 klassieke auto’s van 40 jaar
en ouder. Dit jaar is het wederom mogelijk om
mee te rijden met een klassieke bus. Vorig jaar
reed er tijdens de Venniper Koninginnerit een
unieke Mercedes-Benz bus mee uit 1958. Na
het succes van vorig jaar heeft de organisatie
samen met sponsor EasySlim.nu uit NieuwVennep besloten dit jaar opnieuw een klassieke
bus in te zetten. Voor .. ga naar website voor
meer informatie.

Wilt u weten of de gemeente bij u in
de buurt de riolering gaat vervangen,
de straten opnieuw inricht of andere
werkzaamheden verricht? U ziet wat
er bij u in de buurt gaat gebeuren op
zogenaamde gebiedskaarten, deze
zes gebiedskaarten laten zien in
welke straten en wijken de gemeente
dit jaar aan het werk gaat. Zo kan
iedereen zien wat er bij hem of haar
in de buurt gaat gebeuren en
meedenken over de uitvoering
daarvan.
Klik hier voor gebiedskaart NieuwVennep (versie april 2018).
klik hier voor de gemeentewebsite
met alle gebiedskaarten en
procedures.

5 mei
Zaterdag 5 mei zal het Harmonieplein aan de
Elemastraat in Nieuw Vennep weer het
feestelijke middelpunt zijn van activiteiten
rondom de viering van Bevrijdingsdag.
Het programma begint om 15.00 uur en duurt
tot 22.00 uur.
Tour Legervoertuigen
Veel aandacht is er dit jaar voor het onderdeel
legervoertuigen en de veteranen uit de
Haarlemmermeer. Door de komst van het
Nederlands Transportmuseum naar Nieuw
Vennep zal het
aantal deelnemers aan de tour nog groter en
gevarieerder zijn dan voorgaande jaren. Na
een tour door de Haarlemmermeer zal de stoet
om ca. 15.45 uur aankomen op
het Harmonieplein, in het oude centrum van
Nieuw Vennep.. lees meer op de website van
harmoniekoepel

Steun het werk
van de
dorpsraad en
word donateur.

Steun ons werk en word voor 5 euro
per jaar donateur. Klik op
bovenstaande figuur en u komt op
onze website bij het invul formulier
voor donateurs

Schapen scheren 6 mei
kinderboerderij
Dierenvreugd
Schapen scheren / Lentefeest
In de lente is het tijd om de schapen te scheren.
Wil je zien hoe dat gaat ? Dat kan op het
schapen scheren/Lentefeest op kinderboerderij
Dierenvreugd. Behalve schapen scheren is er
een springkussen, een spinnewiel of kun je zelf
een masker maken. En natuurlijk is er beschuit
met muisjes voor de nieuw geboren dieren.
Kom je ook genieten van de lente op onze
kinderboerderij ?

Biodiversiteit: meten is
weten
Hoe zorgen we voor meer verschillende planten
en diersoorten in Haarlemmermeer? Om daar
achter te komen liet de gemeente op 15 plekken
in Haarlemmermeer meten wat de
mogelijkheden zijn. Ingenieurs voerden daar in
december 2017 een biodiversiteitsmeting uit.
Wat is een biodiversiteitsmeting?
Biodiversiteit zegt iets over de hoeveelheid en
balans van alles wat er leeft in een bepaald
gebied.
Zoals planten, dieren, schuilplaatsen, voedsel,
water en veiligheid. Het meet wat er mogelijk is
voor biodiversiteit in een bepaald gebied.
Er is bijvoorbeeld gekeken naar de
aanwezigheid van dood hout of zelfs dode
bomen.
De groei van mossen en de bloeiperiode van
verschillende kruiden.
Maar ook of er geleidelijk oplopende oevers
aanwezig zijn in het te onderzoeken
gebied. lees meer.
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