Aan de bewoner(s) van dit pand
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Afdeling Ruimte / Team projectmanagement
De heer E. (Erik) Lamfers
3e informatiebijeenkomst Revitalisering terrein S.V. Vrone

Bijlage(n)

Geachte mevrouw, mijnheer,
POSTADRES

Postbus 15
1723 ZG

Op zaterdag 3 juli wilden wij in Dorpshuis De Geist samen met omwonenden aan de slag in een
ontwerpsessie om gezamenlijk een plan te maken voor de revitalisering van het terrein van S.V.
Vrone.

Noord-Scharwoude

BEZOEKADRES

Bosgroet 2
Zuid-Scharwoude

In de 2e bijeenkomst op donderdag 24 juni jl met omwonenden, gaven de deelnemers onder andere
aan meer tijd en informatie nodig te hebben om goed voorbereid aan de ontwerpsessie te kunnen
deelnemen. Daarom hebben wij samen met de deelnemers besloten de 3de juli te gebruiken om u
van extra informatie te voorzien en de ontwerpsessie te verplaatsen naar begin september. U
ontvangt tijdig bericht over de exacte datum.

TELEFOON

(0226) 33 44 33

TELEFAX

(0226) 31 75 56

SITE

www.gemeentelangedijk.nl

BANKRELATIE

De informatiebijeenkomst op zaterdag 3 juli start om 13:00 en zal naar verwachting maximaal 2 uur
duren. U kunt zich aanmelden door voor vrijdag 2 juli a.s. een email sturen (o.v.v. 3e bijeenkomst
revitalisering terrein S.V. Vrone met uw adres en telefoonnummer) naar mevrouw S. Appelman,
s.appelman@gemeentelangedijk.nl
De informatiebijeenkomst zal binnen de geldende regels m.b.t. COVID worden georganiseerd. Op dit
moment zijn bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers niet toegestaan. Wij willen u daarom vragen
om per huishouden met één persoon aanwezig te zijn om zoveel mogelijk huishoudens de kans te
geven ook aanwezig te zijn.

Bank Ned. Gemeenten
NL18BNGH0285004751
BIC:BNGH NL 2G

Bij uw antwoord graag
datum en nummer vermelden.

Basisregels voor iedereen:
• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Draag in publieke ruimtes een mondkapje.

.

Wij zien u graag zaterdag 3 juli.

Met vriendelijke groet,

Jasper Nieuwenhuizen
Wethouder gemeente Langedijk

