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Bussum, 17 november 2020
Aan de bewoner(s) van dit adres
Geachte bewoner(s),
Met onze brief van 20 augustus 2020 informeerden wij u over de uitwerking van een ambitiedocument voor locatie
De Verlosserkerk. Op 2 september was u in de gelegenheid om tijdens een informatieavond aanwezig te zijn, waarin
wij dit traject en de bedoeling daarvan uiteen hebben gezet. Inmiddels is het proces onderweg en hebben twee
zogeheten ‘omgevingstafels’ plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van de gemeente
Gooise Meren en een aantal omwonenden met ons en met elkaar gesproken over de mogelijkheden voor de
toekomstige ruimtelijke inrichting en het gebruik van de locatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de
projectpagina van gemeente Gooise Meren: https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/
Op grond van de tweede omgevingstafel wordt nu de laatste hand gelegd aan de uitwerking van het concept
ambitiedocument dat voor een laatste bespreking in de derde omgevingstafel op 10 december aanstaande aan de
orde zal komen. Het is de bedoeling om het daarna aan te bieden aan het college van B&W van Gooise Meren met
het oog op besluitvorming en vaststelling door de gemeenteraad.
Graag willen wij dit concept ambitiedocument, voordat het in de derde omgevingstafel aan de orde komt, aan u
presenteren en met u bespreken tijdens een informatieavond die gehouden wordt op donderdag 26 november 2020
om 19.30 uur. Normaal gesproken zouden wij u hiervoor graag in het kerkgebouw zelf willen uitnodigen. Vanwege
de corona-restricties is dit echter helaas niet mogelijk en zal sprake zijn van een digitale bijeenkomst met behulp van
het programma Zoom.
Als u bij deze avond aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u zich hiervoor uiterlijk op dinsdag 24 november 2020
per e-mail op te geven bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Bussum: kb@pg-bussum.nl Vermeld
svp in uw e-mail bericht ook uw naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt dan (uiterlijk) op woensdag 25
november 2020 een weblink waarmee u zich toegang tot deze digitale bijeenkomst kunt verschaffen. Als het voor u
onmogelijk is om op deze wijze aan de bijeenkomst deel te nemen neemt u dan even telefonisch contact op met het
kerkelijk bureau via 035-6918852. We gaan dan proberen hiervoor een passende oplossing te vinden.
Wij vertrouwen u te hebben geïnformeerd en verwelkomen u graag op 26 november aanstaande!
Namens her College van Kerkrentmeesters

B.L.G. Bakker
Secretaris College van Kerkrentmeesters

