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Geachte heer, mevrouw,
Aan de gemeente IJsselstein is het verzoek gedaan op de Zendmastlocatie een initiatief te
ontwikkelen om hier woningbouw, een kleinschalig zonnepark en een vrachtwagenparkeerplaats te
realiseren. Het college van Burgemeester en Wethouders staat, zeker gezien de beoogde
doelgroepen voor woningzoekenden, in beginsel positief tegenover dit verzoek. Het college merkt
hierbij op dat de ontwikkeling wel moet passen binnen de gemeentelijke uitgangspunten en die
worden niet door de initiatiefnemer bepaald.
Op maandag 25 oktober hebben wij aanwonenden en aanliggende bedrijven uitgenodigd voor een
eerste informatiebijeenkomst. Doel van de avond was het delen en ophalen van informatie,
suggesties, ideeën voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten.
Aan het einde van deze bijeenkomst hebben we met elkaar afgesproken de gedeelde informatie te
laten bezinken en dat de gemeente een verslag zou maken van de avond. Dit verslag kunt u samen
met de getoonde informatiepanelen lezen op www.ijsselstein.nl/zendmastlocatie.
Wij nodigen u uit voor een tweede informatiebijeenkomst op maandag 7 december om 19.00 uur in de
raadszaal van het stadhuis. We willen dan graag met u verder praten over het opstellen van een Nota
van Uitgangspunten. Hierbij zijn aanwezig de heren Mark Poley, projectleider gemeente IJsselstein,
namens de initiatiefnemer de heer Stekelenburg van Promad BV en de heer Guido Wallagh van het
bureau INBO, ingehuurd voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten.
Coronamaatregelen
In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u in het stadhuis en ook de raadszaal een
mondkapje te dragen en uw handen te desinfecteren voor het binnengaan van de raadszaal.
Graag tot ziens op de bewonersavond.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,
namens dezen,

M. Poley
Projectleider

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.
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