Bezoekadres:
Postadres:
Contact:
Informatie:

Raadhuisstraat 1
1121 XC Landsmeer
Postbus 1
1120 AA Landsmeer
T: 020 4877 111
gemeente@landsmeer.nl
www.landsmeer.nl

Aan de bewoners van Havenzathe

Beste bewoner,
Graag nodigen wij u uit voor het tweede werkcafé Havenzathe op maandag 4 november in DCL
SamenMeer. Zoals u weet wordt de riolering in uw buurt vervangen en grijpen we deze kans aan om
samen met u de buurt nog beter te maken.
Wellicht was u op 20 mei niet aanwezig bij de startbijeenkomst en/of op 19 juni bij het eerste werkcafé?
U kunt alle verslagen terug vinden op BUURbook via Havenzathe.buurbook.nl/overzicht
Tweede werkcafé 4 november
Op maandag 4 november van 19:00 tot 22:00 uur praten we graag verder met u over het concept
masterplan en de keuzes die moeten worden gemaakt. Het programma voor deze avond ziet er als volgt
uit:
Presentatie concept masterplan waarin we alle afspraken en keuzes voor Havenzathe willen
vastleggen
In groepjes per uitvoeringsfase reageren en keuzes maken
Trekken van voorlopige gezamenlijke conclusies
Vooraf aanmelden is nodig
We zijn blij dat op de eerdere bijeenkomsten zoveel betrokken buurtbewoners zijn gekomen. Echt met
elkaar praten lukt niet als er meer dan 120 mensen in de zaal zitten. Wij vragen u daarom om zich vóór
30 oktober aan te melden via havenzathe@landsmeer.nl o.v.v. uw naam en adres of u door uw
buurtgenoten te laten vertegenwoordigen. U ontvangt dan op volgorde van aanmelding een persoonlijk
toegangsbewijs. Zonder toegangsbewijs is het onzeker of we u kunnen toelaten! Op deze manier kunnen
wij u serieus bij alle plannen betrekken. Bij veel aanmeldingen zal mogelijk een extra avond worden
gepland.
Praat mee op BUURbook
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Via BUURbook delen
wij alle informatie die op deze avond wordt besproken zodat u niets mist. U kunt hierop ook online
reageren.
Heeft u nog geen account? Schrijf u dan in op BUURbook via havenzathe.BUURbook.nl/inschrijven of
download de app en kies voor Havenzathe als uw wijk.
We hopen dat u meedoet en zien u graag op BUURbook én bij het tweede werkcafé op 4 november 2019
in DCL SamenMeer!
Met vriendelijke groet,

Cynthia van Leeuwen-Lohman
Projectleider Havenzathe

Samen máken we Havenzathe. Doet u mee?

