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Oorlogsveteranen
en hun verhaal

Dierenvreugd doet mee
aan NLdoet het op 9 en 10
maart
Op 9 en 10 maart a.s. doet de
kinderboerderij Dierenvreugd weer mee met
NLdoet.
Inschrijven kan via de website van NLdoet
zelf.
De klussen die we dan willen oppakken
staan daar aangemeld.
https://www.nldoet.nl/klus/29506

Omgevingslawaai Schiphol,
hoofd-spoorwegen en rijkswegen

Op het Harmonieplein in Nieuw Vennep
zal Bevrijdingsdag weer uitgebreid
gevierd worden.Ter gelegenheid van
deze vierde keer Bevrijdingsfeest op en
rond de Muziekkoepel heeft de
Koepelcommissie besloten
oorlogsveteranen uit Haarlemmermeer
speciale aandacht te geven en zal er een
boek verschijnen waarin zoveel mogelijk
verhalen van veteranen worden bijeen
gebracht. Oorlogsveteranen, zowel
mannen als vrouwen, worden hierbij
gevraagd om hun verhaal, het liefst ook
met fotomateriaal, te delen met Sybil
van Dam.Hiertoe wordt u uitgenodigd om
een van de drie ochtenden te bezoeken
in het Ontmoetingscentrum, Elemastraat
68 in Nieuw Vennep: namelijk op dinsdag
6, 13 en 20 maart, tussen 10.00 en 12.00
uur, waar u ontvangen wordt met koffie
en thee.Het is ook mogelijk om van te
voren contact op te nemen
via sybilvandam@planet.nl of de website
van de
Harmoniekoepel: www.harmoniekoepel.nl

Elke vijf jaar maken de lidstaten van de
Europese Unie geluidsbelastingkaarten en
actieplannen omgevingslawaai. Het doel
hiervan is de omwonenden van belangrijke
geluidsbronnen te informeren over de
geluidsituatie in de omgeving van die
bronnen, en over de acties die zijn of worden
uitgevoerd om deze te verbeteren.
Een tweede doel is om de Europese
Commissie te informeren over de
geluidsituatie en het geluidbeleid in de
lidstaten. Het project bevindt zich in fase 1.
U kunt een zienswijze indienen op de
ontwerp-actieplannen van 9 februari tot en
met 22 maart 2018.
E.e.a. past in de participatie van de burger.
Voor hyperlinks via onze home pagina etc
klik hier

Jeugdland in
voorjaarsvakantie
extra open vanaf
10:00 uur
Van maandag 26 februari t/m zaterdag 3
maart is Jeugdland extra open vanaf
10.00 uur tot 17.30 uur. Er wordt elke
dag een leuke activiteit georganiseerd,
zoals op maandag 26 februari speculaas
bakken of op woensdag 28 februari Oud
Hollandse spelletjes dag. Je mag
natuurlijk ook je hut mooier maken,
lekker skelteren of het pontje
uitproberen. Ook als het iets minder mooi
weer is kun je heerlijk op Jeugdland
spelen. Lekker in de binnenzandbak,
knutselen, tafeltennis, pingpong,
keyboard, lekker lezen en nog veel meer.
Hyperlink naar website Jeugdland

Nieuwe
omgevingswet
maakt
omgevingsrecht
eenvoudiger
Brengparkjes en
containers in uw buurt
Op verschillende plekken bij winkelcentra en
in de wijk vindt u brengparkjes.
Hier staan afvalbakken voor glas, papier en
plastic. Soms staat er ook een afvalbak voor
textiel. U levert uw afval hier gescheiden in.
Uw afval wordt dan gebruikt als grondstof
voor nieuwe producten. Een pracht idee,
maar het is niet de bedoeling dat afval naast
de afvalbakken wordt gedeponeerd. Toch
gebeurt dat nog te vaak, met alle gevolgen
van zwerfafval in uw buurt.
De leerlingen van groep acht van de
Antoniusschool aan de Ridderspoorstraat
willen graag een zwerfafval vrije woon- en
speelomgeving.
Twee of drie keer per keer ruimen ze het
afval rond de containers bij het brengparkje
aan de Oosterdreef op om te voorkomen dat
het zwerfafval in het milieu terecht komt.
Een prachtig initiatief, waar volwassenen
lering uit kunnen trekken. De gemeente
ondersteunt dit schoonmaakwerk door een
jaarlijkse geldelijke bijdrage. Hiervan doen
de leerlingen, volgens eigen zeggen, leuke
dingen. Vorig jaar is het besteed aan mooie
boeken voor de schoolbibliotheek.

Met de Omgevingswet bundelt de
overheid de regels voor ruimtelijke
projecten. Zo wordt het makkelijker om
ruimtelijke projecten te starten.
Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige
bedrijventerreinen of de bouw van
windmolenparken.Omgevingswet gaat in
2021 inOp 1 juli 2015 heeft een ruime
meerderheid van de Tweede Kamer
ingestemd met de Omgevingswet. Begin
2016 stemde ook de Eerste Kamer in
met het wetsvoorstel. Daarna volgde
direct de publicatie in het Staatsblad.
Verder moet er een invoeringswet en een
invoeringsbesluit lees meer op onze
home pagina onder kopje Overig
nieuws.

AB vergadering
verzet naar 6
maart
Bezoek projectteam
PARK21 aan de Dorpsraad
Nieuw-Vennep
Op 30 januari brachten de projectmanagers
PARK21 Tessel van Toorn en Frits Vloon
een bezoek aan de Dorpsraad.
Tijdens de openbare AB vergadering gaven
ze uitleg over verschillende onderwerpen
rondom de ontwikkeling van PARK21.
De bewoners van Nieuw-Vennep werden
o.a. opgeroepen om mee te helpen invulling
te geven aan het park. Lees meer....

Algemene Bestuursvergadering van de
dorpsraad is verplaatst van 27 februari
naar 6 maart 19.30 uur

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
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