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Geachte heer, mevrouw,
Wij hebben u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op zaterdagmiddag 22 januari. Helaas
hebben we nog steeds met coronamaatregelen te maken. Hierdoor is het niet mogelijk elkaar in het
Fulcotheater te ontmoeten.
Verplaatsen afspraak in het Fulcotheater
Omdat wij graag persoonlijk met u in gesprek gaan stellen wij voor de bijeenkomst te verplaatsen naar
zaterdagmiddag 12 februari om 11.30 -13.30 uur in het Fulcotheater.
Wat als er ook op 12 februari géén bijeenkomst in het Fulcotheater kan worden gehouden?
Eventuele verder uitstel om met elkaar in gesprek lijkt ons niet wenselijk. We willen graag met u
meningen en informatie delen zodat we samen een Nota van Uitgangspunten kunnen opstellen. Een
Nota van Uitgangspunten beschrijft op alle belangrijke onderdelen (type woningen, doelgroepen die
hier kunnen gaan wonen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, opvang van regenwater,
looproutes en bijvoorbeeld parkeren.) Dit geeft zowel voor ons als gemeente alsook voor u als
aanwonenden richting voor de volgende stappen die gezet moeten worden om eventuele woningbouw
op de Zendmastlocatie te realiseren.
Voor het geval dat tegen die tijd onverhoopt blijkt dat de afspraak elkaar op 12 februari te ontmoeten
in het Fulcotheater wederom NIET door kan gaan vanwege de dan (nog) geldende
coronamaatregelen bereiden we als terugval een online alternatief voor. Wij informeren u dan nog hoe
u hier dan aan deel kunt nemen.
Tussentijds zullen wij eventuele aanvullend beschikbaar komende informatie op
www.ijsselstein.nl/zendmastlocatie plaatsen.
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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