Nieuwsbrief Westerzeedijk – april 2021
Beste lezer, u ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u staat ingeschreven in onze mailinglijst. Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom de
gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
• Uitnodiging inspraakavond recreatiepark Westerzeedijk.

Uitnodiging inspraakavond Recreatiepark Westerzeedijk
Op donderdagavond 15 april van 17.00 tot 21.00 uur nodigt Zeelenberg Architectuur u uit voor de inspraakavond voor het recreatiepark Westerzeedijk in
het Entrepotgebouw.

Waarom een inspraakavond?
Zeelenberg Architectuur werkt aan de ontwikkeling van een kleinschalig recreatiepark met 50 huisjes en een centrale voorziening aan de Westerzeedijk.
Hiermee kunnen bezoekers van het Westerzeedijkgebied hun bezoek verlengen door te overnachten in het gebied. De in het landschap ingepaste duurzame
woningen worden omgeven met een weide, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden en bomen.
Via de website van het project: https://westerzeedijk.zeelenbergarchitectuur.nl/ kunt u het plan bekijken. Zeelenberg Architectuur wil u als bewoner de
mogelijkheid geven om fysiek te reageren op de plannen en ruimte geven voor het stellen van vragen. Ook start in mei het formele bestemmingsplanproces.

Hoe kunt u zich aanmelden voor de inspraakavond?
Vanwege de huidige coronamaatregelen is het verplicht om u vooraf aan te melden voor de inspraakavond. U wordt vervolgens ingedeeld in een tijdsslot
van 15 minuten waarin u de mogelijkheid krijgt om 1 op 1 vragen te stellen aan de architecten van Zeelenberg Architectuur. Indien u specifieke vragen heeft
aan de gemeente zijn ook medewerkers aanwezig om deze vragen te beantwoorden. Aanmelden kan op het contactformulier onderaan de website van het
project.

Welke coronamaatregelen zijn van toepassing:
•
•
•

U komt alleen of met maximaal 1 andere persoon uit uw huishouden.
U krijgt een plaats toegewezen
In het Entrepotgebouw bent u verplicht om een mondkapje te dragen. Alleen op de toegewezen plaats is toegestaan om uw mondkapje af te doen.

Mocht u vragen hebben over het recreatiepark, maar liever niet fysiek afspreken. Dan biedt Zeelenberg Architectuur de mogelijkheid om digitaal uw vragen
te stellen. Geef in uw aanmeldingsmail aan dat u voorkeur heeft voor een digitaal overleg.

