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Informatieavond reconstructie Hemmerbuurt

Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen maart hebben wij u geïnformeerd over de reconstructie van de Hemmerbuurt
(Elbaweg – Westeinde). Daarbij hebben wij u ook gevraagd een online vragenlijst in te vullen.
Dit heeft 183 reacties opgeleverd van bewoners, aangrenzende bedrijven en andere
belangstellenden. Met behulp hiervan heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan
een voorlopig ontwerp voor het vernieuwen van de weg. Voor aanwonenden en andere
belangstellenden organiseert de gemeente hierover een informatieavond. Ik nodig u graag uit
voor deze bijeenkomst op donderdag 12 juli 2018 om 19.30 uur in De Roode Leeuw,
Westeinde 1 in Venhuizen.
Informatieavond
Op de informatieavond presenteren wij de resultaten van de online vragenlijst en het voorlopig
ontwerp. Na de presentatie kunt u hierover in gesprek gaan met een van onze medewerkers.
Uw vragen en opmerkingen over het ontwerp neemt de gemeente daarna mee in het
definitieve ontwerp.
De resultaten van de online vragenlijst zijn ook op de website te vinden.
Aanmelden
Om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, vragen wij u aan te melden. Dat kan via
www.drechterland.nl/hemmerbuurt of door met uw mobiele telefoon onderstaande QR-code te
scannen.
Informatie
Meer informatie en het programma van de avond vindt u op de achterzijde van deze brief.
Hebt u vragen, neem dan contact op met Maurice van Gastel via gemeente@drechterland.nl
of bel naar 0228-352 352.
Ik zie u graag op 12 juli!
Met vriendelijke groet,

Jeroen Broeders
Wethouder

Programma informatieavond Reconstructie Hemmerbuurt
Ontvangst vanaf 19.15
1. Inleiding (19.30 uur)
J. Broeders - wethouder
2. Aanleiding en uitkomsten vragenlijst
M. van Gastel – projectleider
3. Toelichting hoofdlijnen voorlopig ontwerp
HB Adviesbureau (ingenieursbureau)
Korte pauze
4. In gesprek over de reconstructie (tot uiterlijk 22.00 uur)
In de zaal wordt het ontwerp op een aantal plekken getoond. Daarbij is er iemand van
de gemeente aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.
Het is ook mogelijk uw vragen en opmerkingen op een reactieformulier achter te laten.
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