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Geachte heer, mevrouw,
Op 8 maart 2018 organiseert de gemeente Weesp in samenwerking met aannemer
De Bie Wegenbouw uit Velserbroek een voorlichtingsavond over de herinrichting van een deel
van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg.
Alle belangstellenden zijn van 19.00 tot 21.00 uur welkom in de kantine van het Stadskantoor,
Nieuwstraat 70a.
Voorlichtingsavond
Met behulp van allerlei vormen van participatie, waaronder de input uit de voorlichtingsavonden
van 14 december 2017 en 8 februari 2018, is een definitief ontwerp ontstaan dat de basis vormt
voor het werk dat vanaf medio juni 2018 tot uitvoering zal worden gebracht.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 8 maart aanstaande zal het ontwerpbureau
Lap Landscape & Urban Design een korte toelichting geven op dit definitief ontwerp en gaat
aannemer De Bie Wegenbouw in op zaken als:
- Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
- Inzet materieel door de aannemer
- Fasering van het werk
- Uitvoeringsplanning
Daarna kunnen aanwezigen in één-op-één gesprekken met specialisten nadere informatie
vragen. Ook wordt aan de belangstellenden gevraagd om tips en reacties te geven, zodat er bij
de verdere uitwerking van de plannen rekening kan worden gehouden met wat er door de
inwoners van Weesp belangrijk wordt gevonden.
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Vragen en informatie
Informatie over de herinrichting van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg kunt u vinden op
onze website www.weesp.nl/vanhoutenlaan-groeneweg. Heeft u vragen over het project of de
voorlichtingsavond, dan kunt u contact opnemen met de projectleider mevrouw
J. van der Aar, De Bie Wegenbouw, via tel. 023 53 88 088.
Mocht u over deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn
bereikbaar op (0294) 491 391.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,
namens dezen,

R.F. Olde Kalter,
teamleider Infra & Wijkbeheer
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