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Wie doet mee aan NL
schoon?

Steun het werk
van de dorpsraad
en word donateur.

Dorpsraad Nieuw-Vennep en Buurt Clean-up
Nieuw-Vennep doen gezamenlijk mee aan
NL schoon op zaterdag 21 maart. Wilt u mee
doen, dan gaarne voor 14 maart aanmelden
i.v.m. regelen van vuilgrijpers etc. We
verzamelen ons vanaf 9:45 uur en
vertrekken om 10:00 uur. Naar verwachting
zijn we tussen 11:30 - 12:00 uur in de
Venneperstraat waar we samen met de
winkeliersvereniging van de Symfonie voor
koffie/thee zorgen.
Verzamelplek: Westerdreef (9) op terrein
tussen oude Argodrukkerij en Jacot
Audiovisueel . Mail
naar: webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl

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

Omgevingsgesprekken

Nieuwe
webpagina's
Heeft u al eens gekeken op onze
energietransitie webpagina?
Daar vind u informatie over hoe
onze gemeente van het aardgas af
wil en vele tips/hyperlinks over
isolatie, CV ketel of glasvervanging.
Een andere nieuwe pagina is 75
jaar bevrijding. Diverse geplande
activiteiten staan er al in en
uiteraard zullen we deze pagina
bijhouden en u ook via onze
nieuwsbrief informeren.

Omwonenden van
Schiphol
hervatten overleg
over ORS na
toezeggingen Van
Geel
Hoe ziet de omgeving waar we wonen en
werken er in de toekomst uit? En hoe gaat
Haarlemmermeer om met de grote vraag
naar woningen, met mobiliteit, landbouw,
economie, natuur, groen en met
klimaatverandering?
Klik hier voor meer informatie op onze
homepagina.

Dorpsraad zoekt
vertegenwoordiger voor
de luchtvaart

De bewonersvertegenwoordiging in
de Omgevingsraad Schiphol (ORS)
heeft na een openhartig gesprek
met voorzitter Pieter van Geel
besloten weer deel te nemen aan
de Begeleidingscommissie
Evaluatie ORS.Van Geel geeft
bewoners ruimte om met
aanvullende voorstellen te komen.
Ook heeft hij de bewonersdelegatie
externe deskundige ondersteuning
aangeboden om deze te laten
uitwerken.Voor de huidige
wettelijke vastgelegde
adviesfunctie gaat de
bewonersdelegatie in gesprek met
de commissie Cohen, die het
verbeteren van de aansturing van
de luchtvaart in Nederland in kaart
brengt. De bevindingen van Van
Geel en Cohen zouden tot een
transparant en compleet pakket
van bescherming voor bewoners
moeten leiden, inclusief
gegarandeerd toezicht op
handhaving. De bewoners zullen
daar later een oordeel over vormen
en blijven in gesprek met Van Geel
over tussenresultaten.

Nieuwsoverzicht
gemeente
Haarlemmermeer
over NieuwVennep

De dorpsraad Nieuw-Vennep is op zoek naar
een vertegenwoordiger voor het luchtvaartoverleg. Hij/zij zal ons dorp
vertegenwoordigen in de Omgevingsraad
Schiphol (ORS) nieuwe stijl welke, naar
verwacht, eind 2020 vorm zal krijgen. Onze
huidige kiesman heeft na zijn pensioen
(medio 2021) andere plannen, vandaar dat
een nieuwe kracht gelijk in de nieuwe ORS
met anderen kan beginnen. Ons dorp wordt
in drie windstreken langs- en soms
overgevlogen dus vinden wij het belangrijk
dat we geïnformeerd blijven, niet alleen
over geluidshinder, maar ook.. lees meer

Donatie van Ploeg
Kozijnen en hulp van
HVC

Rond de kerstdagen lag er opeens een brief
in de bus van Ploeg kozijnen met daarin een
vermelding dat we in het nieuwe jaar
uitgenodigd zijn om een cheque van € 650
in ontvangst te nemen. In plaats van de
geijkte kerstgeschenken aan relaties hebben
zij voor dit jaar besloten dit gereserveerde
bedrag te verdelen over een aantal goede
doelen. Fantastisch!
Duim omhoog voor Ploeg kozijnen!

Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws wat de gemeente
heeft over ons dorp? Klik dan hier

Hulp van het Herbert Vissers
College
Dinsdag 17 december kwam Sjoerd
Geerlings van het HVC, samen met de
leerlingen Tess en Indy, naar kinderboerderij
Dierenvreugd om een, door hen op school
gemaakte, deksel voor de zandbak te
brengen. Zo houden we het zand lekker
droog en schoon.
Super bedankt meiden, we zijn er erg blij
mee!
Bestuur kinderboerderij Dierenvreugd
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u webmaster@dorpsraadnieuwvennep.nl toe aan uw adresboek.

