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Geachte mevrouw/mijnheer,
Graag nodigen wij u uit op maandag 1 juni 2015 in restaurant Het Develpaviljoen aan
Parklaan 1. Op deze dag presenteren wij op twee momenten het definitieve ontwerp (DO) voor
buurt 1 – fase 1. De eerste presentatie begint om 16.15 uur. De tweede presentatie begint om
19.15 uur. Een kwartier voor aanvang is de zaal geopend. De presentatie duurt circa 15
minuten. Hierna bent u in de gelegenheid aan tafel vragen te stellen. Per tafel hebben we één of
meerdere ambtenaren paraat om u te woord te staan.
Belangen
Het DO dat wij u maandag 1 juni presenteren is opgesteld met bijzondere aandacht voor uw
opmerkingen en ideeën, op basis van het bestemmingsplan en rekening houdend met de ligging
van kabels en leidingen. Daarnaast hebben ook resultaten uit onderzoeken zoals de Boom Effect
Analyse een grote rol gespeeld.
Ondanks dat niet iedereen zijn of haar opmerkingen terug zal zien het in DO, rekenen wij op
begrip. Wij hebben het al vaker gezegd: HOA is krap opgezet. Het blijft schipperen tussen groen,
parkeren en spelen.
Vervolg
Het DO wat wij u maandag 1 juni presenteren, wordt naar verwachting in het derde kwartaal
2015 in de raad behandeld en vastgesteld. Daarop aansluitend gaan we verder met de
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hierover meer informatie.
Programma 1 juni
Wij zien u graag op maandag 1 juni 2015 in Het Develpaviljoen. We presenteren het DO twee
keer. De eerste presentatie begint om 16.15 uur en duurt tot 18.00 uur. De tweede presentatie
begint om 19.15 uur en duurt tot 21.00 uur. Een kwartier voor aanvang is de zaal geopend. Bent
u alstublieft op tijd in verband met het programma. Meldt u vóór 25 mei 2015 aan via:
HOA@zwijndrecht.nl. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging, wanneer wij uw email in
goede orde hebben ontvangen.
Vermeld in deze e-mail:
•

de volledige naam van de aanwezige(n) en adres

•

Of u ’s middags of ’s avonds aanwezig zult zijn

Het programma verloopt als volgt:
•

Inleiding door de dhr. Dick Schipper - projectleider

•

Korte uitleg over het DO door mevr. Aasta de Vries - landschapsarchitecte

•

Vragenronde aan verschillende tafels

•

Optioneel voor geïnteresseerde: inspraak op de inrichting van de speelplek in het
Sweelinckplantsoen onder leiding van mevr. Maaike Burggraaf

Vragen en antwoorden
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, dan horen wij dat graag.
Als u tips of ideeën hebt, kunt u die met ons delen door een email te sturen naar:
HOA@zwijndrecht.nl
Actuele projectinformatie kunt u vinden op: www.zwijndrecht.nl. Klik op de tab: wijken. Kies uw
wijk. Klik dan op: projecten en vervolgens op de dikgedrukte tekst: Heer Oudelands Ambacht Grote aanpak openbare ruimte.
Met vriendelijke groet,
Dick Schipper, Projectleider

