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Afdeling Ruimte / Team projectmanagement
De heer E. (Erik) Lamfers
2E Bijeenkomst Revitalisering terrein SV. Vrone

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op donderdag 20 mei jI. was de eerste bijeenkomst voor het participatie traject ‘Revitalisering terrein
S.V. Vrone”. Misschien was ook u hierbij aanwezig.

Door miscommunicatie is de afspraak helaas niet goed in mijn agenda gekomen en was ik afwezig.
Op de avond en ook daarna is door meerdere deelnemers aangegeven dat zij alsnog een gesprek
met mij zeer op prijs stellen.

Daar kom ik natuurlijk graag aan tegemoet. Daarom wil ik u uitnodigen voor een online bijeenkomst
op donderdag 24 juni aanstaande om 19:30 uur. U kunt zich aanmelden door voor dinsdag 22 juni
a.s. een email sturen (o.v.v. 2e bijeenkomst Revitalisering terrein S.V. Vrone met adres en
telefoonnummer) naar s.appelman@gemeentelangedijk.nl U ontvangt dan de gegevens om in te
kunnen loggen.

Save te date

0p zaterdag 3 juli willen wij ‘s middags (we gaan nu uit van 13:00 tot max 17:00) met u aan de slag
in een ontwerp workshop om gezamenlijk een plan te maken voor de revitalisering van het terrein
van S.V. Vrone. Omdat het nog onduidelijk is of de bijeenkomst live kan (wat sterk onze voorkeur
heeft), of (deels) digitaal moet, is afhankelijk van de versoepelingen van de maatregelen rondom
Corona in de komende tijd.

De ambtelijke projectgroep is nu druk met de voorbereidingen van de workshop en het verzamelen
van de informatie waarom u vroeg op de 2oste.

Wij zullen u hier spoedig verder over informeren.

Met vriendelijke groet,

per Nieuwenhuizen,
Wethouder gemeente Langedijk.




