Aan de bewoners van dit pand

Behandelende afdeling:
Openbare Ruimte, cluster Leefomgeving
Telefoonnummer: 14 0161

Uw kenmerk: Zaaknummer: 20ZK00142

Verzonden op: 8 maart 2021

Onderwerp:
Ophalen input deelproject Doornbos

Beste bewoner(s),
De Doornbos is een van de straten die we opnieuw inrichten in het project Rijen Noord Oost. In
november vorig jaar heeft u hierover een folder in de bus ontvangen.
Verschillende bewoners uit de straat hebben zich aangemeld om in de werkgroep Doornbos plaats te
nemen. Met hen doorlopen we momenteel samen het ontwerptraject, om te komen tot een nieuwe
inrichting. Inmiddels hebben we een eerste digitale kennismaking gehad met de leden van deze
werkgroep.
Heeft u een idee of suggestie?
Voordat we starten met het maken van de eerste schetsvarianten willen we graag bij u als bewoner
van de Doornbos informatie ophalen. Zo kunt u bijvoorbeeld ideeën en suggesties aandragen,
aangeven als u klachten heeft over de openbare ruimte, aangeven wat er volgens u beter kan of waar
we aan moeten denken tijdens het opnieuw inrichten van uw straat.
Wat doen we met deze informatie?
Met deze informatie gaan we, samen met de werkgroep, aan de slag om een aantal eerste
schetsvarianten op te stellen en te bespreken. Tijdens het ontwerptraject brengen we u verschillende
keren op de hoogte van de stand van zaken en vragen we om uw mening.
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Hoe kunt u informatie aan ons doorgeven?
U kunt uw informatie digitaal doorgeven op
de participatiewebsite van het project
Rijen
Noord
Oost
via
www.leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost
 Scrol tot onderaan de website, naar het
tabblad ‘Fase 1 – onderzoeken’. U klikt
vervolgens op het kaartje en de straat
Doornbos en geeft zo uw feedback aan ons
door.
Mailen mag ook
Ook kunt u uw aandachtspunten
doorgeven per mail door een mail te sturen
naar wernercoremans@abg.nl.

Digitaal reageren voor u niet zo makkelijk?
Mocht u het lastig vinden om digitaal te reageren dan kunt u uw op- en aanmerkingen ook mondeling
delen met de onderstaande leden van de werkgroep:
- Rina van Baal, Doornbos 102.
- Maarten Valentijn, Doornbos 84.
Laat het ons weten voor maandag 22 maart
Graag ontvangen ideeën, suggesties, vragen vóór maandag 22 maart.
Vragen?
Heeft u nog een vraag? Neem hiervoor contact op met projectleider Werner Coremans via
telefoonnummer 06-53400636 of mail naar wernercoremans@abg.nl.
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