Omwonenden van het project Slottuin

2 7 FEB. 2013

Verzenddatum
Ons kenmerk
Betreft

701480
ontwerp-inrichtingsplan Slottuin II ter inzage

Beste omwonende van het project Slottuin,
Op 26 januari 2018 informeerde ik u over de voortgang van het project Slottuin. De
commissie Ruimte heeft het ontwerp-inrichtingsplan voor het project besproken.
Met dit plan krijgt de inrichting van het gebied rondom de woongebouwen vorm.
Via deze brief informeer ik u over het vervolg.
Ontwerp-inrichtingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2018 besloten
om het ontwerp-inrichtingsplan ter inzage te leggen. Van 21 februari 2018 tot 25
april 2018 liggen de stukken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein 1.
Het ontwerpplan kunt u ook bekijken op de projectpagina op www.heemstede.nl.
Hoe kan ik reageren?

Binnen bovengenoemde termijn kunt u schriftelijk reageren via het onderstaande
postadres of per e-mail: qemeente@heemstede.nl. Wilt u mondeling reageren?
Maakt u dan een afspraak met de heer R. Visser (zie Contact).
Na de inspraakperiode stelt het college het inrichtingsplan uiteindelijk vast.
Contact

Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer R. Visser via
(023) 54 85 758. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met
vermelding van 701480.

Met vriendelijke groet,
na mono Ki imomoootör
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G.A.M. Klaassen
plaatsvervangend afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid

Gemeente Heemstede

Postadres

Tel: 14 023

Raadhuisplein 1

Postbus 352

gemeente@heemstede.nl

2101 HA Heemstede

2100AJ Heemstede

www.heemstede.nl
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Beste omwonende van het project Slottuin,
Op 26 januari 2018 informeerde ik u over de voortgang van het project Slottuin. De
commissie Ruimte heeft het ontwerp-inrichtingsplan voor het project besproken.
Met dit plan krijgt de inrichting van het gebied rondom de woongebouwen vorm.
Via deze brief informeer ik u over het vervolg.

Ontwerp-inrichtingsplan ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2018 besloten
om het ontwerp-inrichtingsplan ter inzage te leggen. Van 21 februari 2018 tot 25
april 2018 liggen de stukken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein 1.
Het ontwerpplan kunt u ook bekijken op de projectpagina op www.heemstede.nl.

Hoe kan ik reageren?
Binnen bovengenoemde termijn kunt u schriftelijk reageren via het onderstaande
postadres of per e-mail: gemeente@heemstede.nl. Wilt u mondeling reageren?
Maakt u dan een afspraak met de heer R. Visser (zie Contact).
Na de inspraakperiode stelt het college het inrichtingsplan uiteindelijk vast.

Contact
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer R. Visser via
(023) 54 85 758. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met
vermelding van 701480.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

G.A.M. Klaassen
plaatsvervangend afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid
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