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Dorpskern opnieuw
onder de aandacht

Op donderdag 3 oktober is in de
gemeenteraad unaniem de motie Vreemd
aangenomen waarin het college wordt
opgeroepen om de regie van de Nieuwe Kom
ter hand te nemen.
De motie is het gevolg van het bezoek van
een delegatie raadsleden 28 september jl.
aan Nieuw-Vennep. Zij waren hier op
uitnodiging van de dorpsraad. (Een uitgebreid

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

Atlas
leefomgeving

verslag van andere onderwerpen die tijdens fietsen
met de raad aan de orde zijn geweest wordt nog
later gepubliceerd).

Klik hier voor een video fragment waarin de
motie wordt ingediend en bijbehorende
reacties.
Voorzitter Marcel Klein is verheugd met deze
stap en is trots op op de leden van de
dorpsraad hoe dit aangepakt en voorbereid
is, maar ook dankbaar voor de aanwezigheid
van veel raadsleden, wethouder en
burgermeester. "Heel fijn dat al deze mensen
hier de tijd voor hebben genomen.
Het is ook nodig! Voor de dorpsraad is er één
punt heel duidelijk, voor het centrum is er een
grens bereikt. Hier moet wat veranderen en
wel op korte termijn. Samen met de
ondernemers hebben we de raadsleden
gevraagd om regie te nemen in het bij elkaar
brengen van de stakeholders. We moeten
gezamenlijk zorgen dat hier de verpaupering
van ons centrum stopt. Ik ben ontzettend blij
dat de politiek deze handschoen ook direct
opgepakt heeft en motie hiervoor is
vanavond unaniem aangenomen.
We zijn er nog zeker niet, maar stap voor
stap gaan wij er alles aan doen om door
middel van goede gesprekken van het
centrum een plek te maken waar we allemaal
trots op kunnen zijn. De gemeente heeft een
belangrijke stap gezet, nu moet het een
gezamenlijk succes worden samen met de
grondeigenaren!"

Halloween op
kinderboerderij

De kaart Milieu Gezondheids Risico
(MGR) op de Atlas Leefomgeving geeft
een inschatting van de effecten van
zowel luchtvervuiling als geluid. Dit
maakt de opeenstapeling van effecten
zichtbaar. Deze is het grootst nabij
steden en drukke wegen. Door
luchtvervuiling kunnen mensen
astmaklachten krijgen of eerder komen
te overlijden. Omgevingsgeluid kan
slecht zijn voor de nachtrust en hart- en
vaatziekten veroorzaken of verergeren.
De kaart Milieugezond-heidsrisico
(MGR) op de Atlas Leefomgeving toont
– van plek tot plek - hoe groot de
geschatte gezondheidseffecten van
deze risicofactoren bij elkaar opgeteld
zijn Dit hangt af van de ligging van
steden, wegen, industrie en vliegvelden.
Tip: kijk goed bij de kaarten en legenda,
die kunnen opengeklapt worden en
helemaal onderaan kan de uitleg
geopend worden.

Stikstof boven
Nederland

(leeftijdsindicatie: basisschool)
Op zaterdagavond 26 oktober is het zover.
Halloween op kinderboerderij Dierenvreugd
voor kinderen t/m 12 jaar. Op deze avond is
onze kinderboerderij omgetoverd tot een
enge, spannende kinderboerderij met
lichteffecten, enge geluiden en griezelige
figuren die je de stuipen op het lijf jagen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 18.30
uur. Je kunt dan griezelige spelletjes doen,
iets geks knutselen of gewoon rondlopen en
genieten van de Halloween sfeer.
Vanaf 18.45 uur is er ieder kwartier een eng
verhaal voor een groep. Het laatste verhaal is
om 20.15 uur. En ben je echt stoer en niet
bang uitgevallen? Dan kun je in het
wandelpark naast de kinderboerderij een
hele enge route wandelen. Maar pas op, er
gebeuren vreemde dingen in het grote
donkere bos! Maar als je dan alle enge
dingen gehad hebt, kun je terug op de
kinderboerderij lekker even bijkomen met wat
drinken bij een knapperend vuurtje om
heerlijke marshmallows te
roosteren. Natuurlijk zijn ouders, opa’s en
oma’s, vrienden en vriendinnen ook van harte
welkom. En hoe gaaf is het als je zelf heel
eng verkleed gaat! Vorig jaar waren dat er al
best veel, misschien doen dit jaar de ouders
ook mee?

Bron: Photo: ESA

Onlangs was de hoge concentratie
stikstofdioxide landelijk in het nieuws.
De informatie komt van de ESA satelliet
Sentinel 5P.
Helaas is op het kaartje te zien dat wij
niet in het schoonste gedeelte van
Nederland wonen. Op onze website
kan u een vergroting van de kaart zien.
Klik hier voor website van ESA.

Krijg je al zin ? Meld je dan aan via
activiteitendierenvreugd@gmail.com.
Belangrijk : vermeld in de mail je voor- en
achternaam, leeftijd en wie er met je mee
komen.
Aanmelden kan t/m donderdag 24 oktober.
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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.

