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Geachte mevrouw/mijnheer,
Heel Heer Oudelands Ambacht (HOA) gaat op de schop. Fase 1 is inmiddels gereed en met fase 2
wordt op korte termijn gestart. Met de voorbereidingen van fase 3 gaan we nu starten. Voor u als
bewoner van fase 3 betekent dat nogal wat. Daarom nodigen wij u graag uit 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 om 19.30 uur. Beide avonden zijn van gelijke opzet, u kunt dus
kijken welk moment u het beste schikt.
Bewonersbijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt in een korte presentatie het project toegelicht. Daarna
willen we graag inzicht krijgen in de knelpunten die u als bewoner ervaart in de openbare ruimte.
Zoals over; groen, parkeren, openbare verlichting, het ophogen en de riolering. Dit doen we aan de
hand van tekeningen met daarop de huidige inrichting en een beschrijving van wat de mogelijkheden
zijn binnen de wijk qua groen, spelen en parkeren. We gaan ook in op wat u zelf moet doen als
bewoner zoals het ophogen rondom de woning en het aansluiten van de riolering.
Speelplekken
Ook besteden we tijdens deze bijeenkomsten aandacht aan de speelplekken in uw buurt. Wij willen
graag in samenspraak met de bewoners de speelplekken in HOA fase 3 aanpakken. Voordat de
eerste bewonersbijeenkomst plaats vindt ontvangt u per post een vragenlijst om uw wensen kenbaar
te maken. Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen we u meer vertellen over het proces en de
mogelijkheden voor de toekomst.
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Na deze eerste bijeenkomsten stellen we voor de gehele openbare ruimte
een ontwerp op. Hierbij proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met alle verbeteringen,
aangedragen knelpunten,
ideeën en wensen van de bewoners. Het is het streven van de gemeente om de inrichting van de wijk
zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners en maximaal gebruik te maken
van de suggesties die de bewoners als “ervaringsdeskundigen” inbrengen. We hechten er daarom
veel waarde aan dat u ons tijdens de bijeenkomsten voorziet van uw tips en wensen. Wel willen we u
op voorhand aangeven dat het niet gaat lukken om aan alle wensen tegemoet te komen, aangezien
wensen tegenstrijdig kunnen zijn of het beschikbare budget te boven gaan. Het zal vaak zoeken
worden naar de beste compromissen en het algemeen belang. Maar ook daarvoor is uw inbreng en
bijdrage in het proces belangrijk.
Presentatie ontwerp
Het nieuwe ontwerp presenteren wij u tijdens een tweede bijeenkomst, welke naar verwachting in
november plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij u het nieuwe ontwerp voor de gehele
openbare ruimte toe en geven wij inzicht in, en een toelichting op de keuzes die wij hebben gemaakt.
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 naar
aanleiding van deze brief, dan horen wij dat graag op e-mailadres: HOA@zwijndrecht.nl.
Hopelijk tot ziens op een van de genoemde data.
Met vriendelijke groet,

Wim van Oijen
Projectleider HOA fase 3

