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Schiphol nieuws

Dorpsraad zet vraagtekens
bij komst van vervuilde
grond naar Park 21.
Persbericht: Nieuw-Vennep – De Dorpsraad
Nieuw-Vennep vraagt zich af of het maken
van heuvels in Park 21 een goede reden is
om onze waardevolle landbouwgrond te
overdekken met mogelijk vervuilde grond uit
Amsterdam. Moeten inwoners een risico
accepteren omdat we een mooier park
willen?
Om in Park21 heuvels te maken heeft de
gemeente Haarlemmermeer extra grond
nodig. Deze grond is niet beschikbaar in
Haarlemmermeer. Grond met dezelfde
kwaliteitsclassificatie als de huidige grond
kost vele miljoenen euro’s en heeft vanwege
het transport nadelige gevolgen voor het
milieu ( C02-uitstoot).
De gemeente denkt de oplossing te hebben
gevonden door grond van de gemeente
Amsterdam te gebruiken. Haarlemmermeer
ontvangt geld voor het overnemen van deze
grond.
Om import van deze grond mogelijk te
maken heeft de gemeente lees meer....

Gezondheid kinderen rondom
Schiphol onderzocht
BADHOEVEDORP - Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
start een groot onderzoek naar de
gezondheid van kinderen die rondom
Schiphol wonen. De kinderen ademen
ultrafijn stof afkomstig van onder meer
vliegverkeer in. Met blaastesten en
metingen wil het RIVM de mogelijke
gezondheidsschade in beeld
brengen. lees het gehele artikel

Noodstop op Schiphol voorkomt
crash
Terwijl het ministerie en de
luchtvaartsector om het hardst roepen
dat Schiphol op dit moment volkomen
veilig is, vond 1 maart jl. een ernstig
incident plaats. Een startend toestel van
Delta Airlines moest op de
Buitenveldertbaan een noodstop maken
om een botsing met een doorstartend
easyJet toestel op de Kaagbaan te
voorkomen. lees gehele artikel

Meer nieuws over ultrafijnstof
door onderzoek Erasmus MC
Ongeboren kinderen die via de moeder
zijn blootgesteld aan luchtvervuiling door
fijnstof hebben later een verhoogde kans
op psychische stoornissen als adhd of
verslavingsgevoeligheid. Dat fijnstof
schadelijk kan zijn voor longen en hart
was bekend, nu blijkt uit onderzoek van
onder andere het Erasmus MC dat dit
ook geldt voor de hersenen, zelfs als het
niveau van de fijne deeltjes in de lucht
onder de huidige, veilig geachte
Europese norm blijft. lees gehele artikel

AB vergadering
27 maart
Dierenvreugd en
paasactiviteiten op 31 maart
Op zaterdag 31 maart tussen 10.00 en 12.00
uur.
Een speurtocht over en rond de
kinderboerderij, paaseieren zoeken of een
paashaas, ei of schaapje in elkaar
knutselen? Het kan allemaal op het
paasfeest van kinderboerderij Dierenvreugd.
De activiteiten zijn voor de kinderen, maar
natuurlijk zijn de (groot)ouders, familie of
vrienden van harte welkom. Kom eens kijken
hoe leuk het is op de kinderboerderij en
ontdek welke dieren er allemaal zijn.
Krijg je er al zin in ?
Meld je dan uiterlijk donderdag 29 maart aan
via dierenvreugd@onstweedethuis.nl

Zaterdag 24 maart NL
schoonmaak dag, doet u ook
mee?
De dorpsraad Nieuw-Vennep vond het een
goed idee om zelf ook de handen uit de
mouwen te steken. Er zijn wat straten
/dreven in ons dorp die wel een schoonmaak
beurtje verdienen en ontdaan mogen worden
van zwerfafval.
Wist u dat een blikje 50 jaar blijft liggen en
plastic flessen oneindig lang?
Wilt u samen met enkele dorpsraadleden
helpen vuil opruimen dan kunt u zich tot 20
maart aanmelden via dit mail adres.
Wij zorgen voor plastic zakken en ander
gereedschap.
We verzamelen bij de parkeerplaats van
voormalig drukkerij Argo (hoek Westerdreef
en Venneperweg) Bij hevige regenval gaat
de actie niet door.

Facebook

Algemene Bestuursvergadering van de
dorpsraad wordt op dinsdag 27 maart
gehouden in Het Trefpunt 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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