Beste lezer,
Wellicht heeft u al iets opgevangen over een nieuwe ontwikkeling in Drimmelen; De Rietlanden. De eigenaar van deze gronden, De
Koning Groep, heeft het plan om hier een nieuwe wijk te realiseren waar waterrecreatie en natuurbeleving verweven worden met
wonen. Het aanbod van woningen zal divers zijn, met aandacht voor duurzaamheid. Met de ontwikkeling wordt bijgedragen aan de
woningbehoefte in Drimmelen en het vormt een mooie aanvulling op het bestaande havengebied.
Bent u enthousiast over de ontwikkeling of heeft u vragen of ideeën die u met ons wil delen? We horen graag van u! Daarom nodigen
we u uit om mee te denken tijdens deze planvormende fase, dit noemen we de omgevingsdialoog. Als omwonende bent u een
belangrijke belanghebbende en zal u een mening hebben over de toekomst van Drimmelen en daarmee ontwikkeling de Rietlanden.
Zowel over het plan als geheel als over enkele thema’s zoals de inrichting van de openbare ruimte, veiligheid, architectuur en meer.
Voor ons is het project pas geslaagd als u het karakter van het havengebied en Drimmelen terugziet in het nieuwe ontwerp. Wij zullen
tijdens een inloopavond met u bespreken wat de plannen zijn en horen graag uw mening over deze ontwikkeling. Is het bijwonen van
de informatieavond voor u geen mogelijkheid? Dan kan u altijd informatie over het project inzien via onderstaande website of ons
benaderen via onderstaande contactgegevens.

Informatievoorziening
Op de website www.de-rietlanden.nl zal informatie over de ontwikkeling inzichtelijk zijn. Hier kunt u bijvoorbeeld een filmpje vinden
dat toelichting geeft op de ontwikkeling. Ook de contactgegevens van Emily Fransen, waar u bij terecht kan met vragen en
opmerkingen, staan op de site vermeld. Gedurende de verdere planvorming en realisatie worden op deze site updates geplaatst.
23 mei - Inloopavond
Op 23 mei organiseren wij de inloopavond. Tijdens deze avond nodigen we u uit om suggesties te geven op het plan. Daarnaast is er
natuurlijk ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens deze inloopavond zijn de projectleider, stedenbouwkundige,
communicatieadviseur en overige specialisten aanwezig om deze vragen te beantwoorden.
De inloopavond zal plaatsvinden van 19.00 tot 21.00 in Ons Dorpshuys te Drimmelen (Het Fort 1, 4924 ER).
Nog vragen? Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen, opmerkingen of ideeën heeft kunt u contact opnemen met Emily
Fransen. Dit kan per mail via efransen@avecodebondt.nl of telefonisch via 06-238 34 474.
Wij zien u graag op 23 mei.
Met vriendelijke groet,
Emily Fransen
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