Uitnodiging bewonersavond

kleine aanpassingen kon vrijwel iedereen zich in het ontwerp
vinden. Aan het eind van de avond is afgesproken het ontwerp

U bent bewoner van de Gorteslootbuurt en woont in

met deze aanpassingen definitief te maken. De belangrijkste

een woning aan de Weegbreesingel, Zwanebloemweg,

aanpassing was de behoefte aan kleinere bomen langs de

Riethalmweg of Violierweg. Graag nodigen wij u uit voor

Weegbreesingel.

de eerste bewonersavond op dinsdag 20 december.
In de periode daarna zijn de ontwerptekeningen op deze

Informatie

wensen aangepast en is het gereedgemaakt om te kunnen

Wij informeren u dan graag over de uitvoering van een

aanbesteden. Vanwege onze wens de woonhuizen te renove-

haalbaarheidsonderzoek voor renovatie, de bouwtechnische

ren, wacht de gemeente Landsmeer op de resultaten van de

onderzoeken, planvorming, vervolgstappen, planning en het

bouwkundige- en haalbaarheidsonderzoeken. Het is namelijk

belang van een bewonerscommissie.

niet wenselijk de wegen opnieuw te bestraten als er kort daarna veel bouwverkeer over rijdt, waarbij er risico op schade is.

Concept ontwerp openbare ruimte
In juli van dit jaar hield de gemeente Landsmeer een bewonersavond. Hier werd het conceptontwerp besproken dat was
opgesteld op basis van de resultaten van de bewonersenquête en de rondgang met de bewoners in mei dit jaar. Met
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Uw mening
Wij horen deze avond graag uw mening. Waar bent u tevreden
over of waarover heeft u juist klachten? Wat kunnen we verbeteren? En waar moeten we rekening mee houden? Allemaal
belangrijke zaken die wij alvast in de onderzoeken kunnen
meenemen. Er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.
Namens Eigen Haard zijn Niek Schaap en Vera Jonker aanwezig.

U komt toch ook?
Op dinsdag 20 december om 19.00 uur bent u van harte
welkom bij Jeugdvereniging Vrij en Blij. De deur is open vanaf
18.45 uur. We zien u graag 20 december, de koffie staat klaar!

Bewonersavond
Locatie:

Jeugdvereniging Vrij en Blij

Adres:

Dr. M.L.Kingstraat 2C, Landsmeer

Wanneer: dinsdag 20 december
Hoe laat:

van 19.00 tot 20.30 uur

