Dura Vermeer Bouw
Midden West BV
Afzender

Postbus 439, 2100 AK Heemstede

(Vestiging gelegen in Cruquius)
Datum

Aan de bewoners van dit adres

17-02-2021
Referentie

OVR
Bladnummer

1/2

Onderwerp
Uitnodiging participatie/informatieavond
Beste omwonende(n),
Postadres

Postbus 439
2100 AK Heemstede
Bezoekadres

Spaarneweg 31
2142 EN Cruquius
T (023) 752 97 00
o.vreygdenhil@
duravermeer.nl
www.duravermeer.nl
Behandeld door
O. Vreugdenhil
Kamer van Koophandel

30063443

Begin oktober 2018 hebben wij ons voorgesteld als nieuwe buur. Op dat moment waren wij
nog volop bezig met het vooronderzoek naar de St. Vitusstraat 17. Daaropvolgend zijn een
aantal bijeenkomsten met de buurt geweest en zijn er twee omgevingstafels geweest. De
verslagen hiervan zijn te vinden op de projectenpagina van de gemeente Gooisemeren:
https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/
Brede participatie/informatieavond
Wij willen u uitnodigen voor een brede participatie/ informatieavond.
Op basis van de uitkomst van de voorgaande overleggen is het ontwerp op onderdelen
aangepast. Tijdens informatieavond presenteren wij u de stand van zaken, en zijn we benieuwd
naar uw reactie hierop.
Normaliter zouden wij dit graag fysiek en op locatie willen doen, maar vanwege coronarestricties is dit helaas niet mogelijk. De bijeenkomst zal dan ook digitaal woeden gehouden.
De digitale bijeenkomst vindt plaats op 4 maart om 19.30 uur.
Verwerking uitkomsten
Naar aanleiding van deze brede participatieavond doen we de laatste aanpassingen aan het
ontwerp en het ontwerpbestemmingsplan. Deze aanpassingen worden besproken in de 3e
omgevingstafel, die naar verwachting in maart/april 2021, plaatsvindt. Hierna zal het ontwerp
bestemmingsplan ter besluitvorming aan College en Raad worden voorgelegd, waarna het
formeel in procedure zal gaan.
Bent u aanwezig?
Wij vinden het fijn om vooraf te weten of u komt. U kunt zich tot 2 maart a.s tot 18.00 uur
aanmelden door een e-mail te sturen naar mij. Mijn mailadres is
o.vreugdenhil@duravermeer.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt dan
uiterlijk 3 maart een MS-teams weblink waarmee u toegang krijgt tot deze digitale
bijeenkomst.
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Vragen? Stel ze gerust.
Telefonisch via 023- 752 97 00 of via de mail: o.vreugdenhil@duravermeer.nl.
Graag vernemen wij vóór 2 maart uw reactie.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopelijk zien we elkaar op de
informatieavond.
Met vriendelijke groet,

O. Vreugdenhil
Dura Vermeer Bouw Midden West BV

