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Web-site
VERNIEUWD

De site van de VDV is vernieuwd, bezoek hem regelmatig, en mocht er iets zijn waarvan je vindt
dat het bekend gemaakt moet worden in het dorp stuur een mailtje naar een van de

bestuursleden.

Verenigingsblad Samenleven vernieuwd
EENMALIG HUIS AAN HUIS

Met de komende uitgave van het verenigingsblad Samenleven willen we het verenigingsblad als
magazine voor het dorp neerzetten. Achtergrond over wat er speelt en meer persoonlijke

verhalen over Vijnfhuizenaren moeten het blad nog leesbaarder maken. Het komende blad zal
huis aan huis in het dorp worden verspreid. Er zit een inschrijfformulier in om lid te worden van

de VDV.

EXPO
APARTE TOEGANGSWEG

De bewoners van de nieuwe wijk Poort 5 / Floriadepark hebben overlast van het aan- en afrijdend
verkeer naar de Expo dat door hun wijk komt. Er is geen aparte toegangsweg naar de Expo

aangelegd, hoewel dat bij de bouw van de wijk wel de bedoeling was. Het management van de
Expo is daar later op teruggekomen. Binnenkort vindt weer overleg plaats tussen een

vertegenwoordiger namens de bewoners van Floriadepark, de gemeentelijk gebiedsmanager,
bestuur VDV en management van de Expo.
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Repaircafe
DORPSHUIS

Het repaircafe in het Dorpshuis is in februari gestart en officieel geopend door wethouder
Marjolijn Steffens-van der Water. Elke derde maandagmiddag van de maand is het café open. Dus

mocht er iets te repareren zijn ga even kijken.

VDV in overleg
GEMEENTERAADSLEDEN VIJFHUIZEN

Op uitnodiging van het bestuur van de dorpsvereniging zijn op 12 maart jl. de raadsleden Beryl
van Straten (VVD), Arie Noomen (CDA), Steffe Bak (CDA), Pablo Meegdes (D66) en Kees van de

Linden (Onafhankelijk Liberaal) in gesprek gegaan met de bestuursleden.  Bedoeling: uitwisselen
waar de VDV zich mee bezig houdt en vragen aan de raadsleden of ze nog tips voor de VDV

hebben.
Besproken werd ook het nieuwbouwplan Wickevoort. Zie ook volgende item.

Plan
WICKEVOORT

Dit plan houdt in dat bij de Cruquius, aan de noordkant van de Kruisweg plm. 800 woningen
worden gebouwd. Dat plan zal volgens de VDV duidelijke verkeerseffecten hebben voor het dorp.

Op suggestie van de raadsleden is een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarbij de VDV
nadrukkelijk aandacht vraagt voor sluipverkeer dat t.z.t. vanuit Wickevoort via Vijfhuizen in de

spits zijn weg naar het noorden gaat zoeken. Op een dergelijke te verwachten toename is noch de
Spieringweg noch andere wegen in het dorp berekend, ook de veiligheid van fietsers komt

daarmee in het geding. In de raadsvergadering van 15 maart is deze brief ter sprake gekomen,
waarbij vragen aan het college zijn gesteld. De verantwoordelijke wethouder Reneman ziet hier
vooralsnog geen probleem in en zegde toe dat “e.e.a. gemonitord”zal worden. De VDV is met

deze toezegging niet tevreden en beraadt zich op verdere actie.
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Nieuwbouw
WOUDWEG-GROENEWEG

Er is nog steeds geen overeenkomst over het plan van Ymere op de plek van de 20 oude
seniorenwoningen om 35 nieuwe huizen in 2 lagen neer te zetten Op donderdag 22 april is weer

overleg tussen omwonenden, gemeentelijk gebiedsmanager, YMERE en de VDV.

Contributie
2017

De contributie over 2017, die normaliter geïnd zou worden in het betreffende jaar middels
automatische incasso kon nog niet worden geïnd. Er zijn enige problemen met het incasso

programma, de penningmeester heeft dit inmiddels verholpen en heefts de incasso
plaatsgevonden.

Jaarvergadering
VDV

De jaarlijkse vergadering van de VDV zal wat later worden gehouden dan gebruikelijk, deze keer
wordt het 16 mei, in het Dorpshuis natuurlijk. De uitnodiging komt in SamenLeven en de verdere

stukken worden op de site geplaatst.

Input
NIEUWSBRIEF

Heeft u wellicht input voor de nieuwsbrief laat het ons weten per mail: info@dorpvijfhuizen.nl


