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fase 3
Uw kenmerk/schrijven

Geachte mevrouw/mijnheer,
Onlangs ontving u van ons de eerste brief over de grote aanpak van de openbare ruimte van
Heer Oudelands Ambacht (HOA), fase 3. Voor u als bewoner van fase 3 betekent dit
namelijk nogal wat. Daarom herinneren wij u graag aan de uitnodiging om aanwezig te zijn
bij één van de twee informatiebijeenkomsten op dinsdag 28 augustus of woensdag 5
september in het Develpaviljoen aan de Parklaan 1. Beide avonden zijn van gelijke opzet.
Programma
De inloop is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur wordt er een korte plenaire algemene toelichting
gegeven op het project. De rest van de bijeenkomst kunt u individueel of in kleine groepjes
met medewerkers van de gemeente praten over uw specifieke ervaringen en ideeën over de
inrichting van de wijk. De afsluiting zal naar verwachting rond 21.00 uur zijn.
HOA brochure
Bij deze brief is ook de HOA brochure bijgesloten. Hierin staan de antwoorden op de meest
gestelde vragen. Heeft u aanvullende vragen? Stel ze tijdens de bijeenkomst. Indien u niet
aanwezig kunt zijn, kunt u uw vragen ook altijd mailen naar HOA@zwijndrecht.nl.
Speelplekken
Tegelijk met deze brief ontvangen bewoners die rond een speelplek wonen een aparte brief
met een link naar een vragenlijst over de betreffende speelplek ter voorbereiding op de
bijeenkomst.
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Informatie, vragen en antwoorden
We begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is aanwezig te zijn. Daarom kunt u ook
meer informatie vinden op: www.zwijndrecht.nl/HOA. Mocht u vragen, ideeën of
opmerkingen hebben stuur dan een e-mail naar HOA@zwijndrecht.nl.
Hopelijk tot ziens op een van de genoemde data.
Met vriendelijke groet,

Wim van Oijen
Projectleider HOA fase 3

