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Geachte bewoner,
Graag nodig ik u uit voor een bewonersavond over de inrichting van de groenzone tussen uw wijk en de
voetbalvelden. We informeren u dan over het Definitieve Ontwerp (DO).
De bewonersavond is op dinsdag 16 januari a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in de Kazerne, Kazernestraat
10 te Muiden. Na een welkomstwoord in het kort de stand van zaken over de Bredius en een
presentatie van het DO van de groenzones, kunt u op uw gemak het DO daarvan bekijken en staan
projectteamleden klaar om uw vragen te beantwoorden.
Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
We hebben het Voorlopig Ontwerp (VO) van de groenzones verder uitgewerkt tot een DO. In een
Reactienota is aangegeven wat we met uw opmerkingen op VO hebben gedaan. Op 16 januari krijgt u
een toelichting op het DO en zullen we u ook kort informeren over de stand van zaken met betrekking
tot de verdere invulling van het gebied.
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Inzien Reactienota
U kunt de reactienota inzien via onze website www.bestuur.gooisemeren.nl onder ‘plannen en
projecten’.
Planning
We verwachten dat de uitvoering van graafwerkzaamheden in de groenzones in het najaar 2018 kan
starten. Het aanplanten van het groen voorzien we in het voorjaar van 2019.
Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer M.
Heemstra of ondergetekende. Bij voorkeur bereikbaar via e-mail bredius@gooisemeren.nl
Als u bij de bijeenkomst wilt zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via hetzelfde e-mailadres.
Ik zie u graag op 16 januari a.s. en wens u fijne feestdagen!
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

H. van Zuijlen
Projectleider
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