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.Onderwerp Informatieavond herontwikkeling Appelgaarde 2-4 e.o.

Geachte omwonende/betrokkene,
Wij informeren u graag over de voortgang van de plannen voor de herontwikkeling
van het kantorencomplex Appelgaarde 2-4 en de directe omgeving zoals het
stationsplein.
Samen met u kijken we terug naar de door de gemeenteraad vastgestelde
ontwikkelvisie voor het gebied. We gaan een volgende stap zetten; het uitwerken van
de visie. Dit doen we door het opstellen van een zogenaamd Ruimtelijk Kader.
Daarbij betrekken we ook u graag als omwonende en/of betrokkene bij het gebied.
Graag nodigen wij u uit voor een digitale bijeenkomst op maandag 5 juli van 19.00 –
20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur, start presentatie om 19.00 uur).
Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op de aandachtspunten en wensen voor
het gebied, die u ons eerder heeft meegegeven in aanloop naar het opstellen van de
ontwikkelvisie. We vertellen u welke keuzes er zijn gemaakt bij het opstellen van deze
visie. We kijken vooruit, vertellen wat een Ruimtelijk kader is en nemen u mee in de
stappen die we gaan zetten om tot een Ruimtelijk Kader te komen. We zijn daarbij
wederom benieuwd naar uw aandachtspunten en kansen en halen die graag bij u op.
Ook geven we een update over het ondergronds brengen van de
hoogspanningskabel.
In het najaar organiseren we themabijeenkomsten waarin dieper op een aantal
thema’s wordt ingegaan en waar u over mee kunt praten. De thema’s zijn parkeren
en verkeersafwikkeling, het wonen op Appelgaarde 2-4 en de inrichting van de
openbare ruimte rondom de ontwikkellocatie.

Graag in uw antwoord datum en ons kenmerk vermelden.
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Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op www.lv.nl/bijeenkomstappelgaarde
Op maandag 5 juli ontvangt u in de loop van de dag de link naar de online
bijeenkomst.
Verder projectinformatie kunt u vinden op www.lv.nl/appelgaarde
Graag tot maandag 5 juli!

Met vriendelijke groet,
/signature1/
ir. J.J.M. (Jeroen) van de Ven MCD
Ambtelijk Opdrachtgever

