Aan: alle bewoners van het Franse Gat
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10 januari 2022
SR.120122
Stedenbouwkundige Randvoorwaarden het Franse Gat
Uitnodiging gesprekken op straat

Beste bewoner van het Franse Gat,
De Stedenbouwkundige Randvoorwaarden voor deelplan Zuid zijn klaar en door het College van
burgemeester en wethouders en door Patrimonium vastgesteld. Het zijn nog geen uitgewerkte
plannen voor de nieuwbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Het zijn basisregels die we
gebruiken bij het maken van die plannen.
Door de vernieuwing verandert er veel in uw wijk. Misschien heeft u daar vragen en zorgen over. Dit
begrijpen we. Bij deze brief vindt u een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden en een
beeldverhaal van wat we met de vernieuwing van de wijk willen bereiken. Ook willen we graag met u
in gesprek. Hoe en wanneer leest u hieronder.
Wij komen naar u toe
Wij willen graag van u horen wat u van de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden vindt en wat uw
vragen zijn. De coronamaatregelen maken het ons daarbij niet makkelijk. Daarom organiseren we op
vrijdag 21 en zaterdag 22 januari in de wijk een aantal gesprekken op straat. Medewerkers van de
gemeente Veenendaal en van Patrimonium zijn daarbij aanwezig. We houden rekening met de dan
geldende coronamaatregelen. En vragen uw begrip en uw medewerking daarbij.
Hieronder ziet u een overzicht waar we wanneer staan. U herkent ons aan de vlag met logo Wijk aan
de Slag.
Voor alle wijkbewoners bij het wijkhuis W.C. Beeremansstraat 2
• Vrijdag 21 januari, van 13.00 - 14.30 uur
• Zaterdag 22 januari, van 13.30 - 15.00 uur
Voor de bewoners van de volgende straten in hun straat
•
Mr. Dr. Schokkingstraat nrs 1-21: vrijdag 21 januari, van 15.00-15.45 uur
(+ Dr. Colijnstraat 109-119)
•

Dr. Colijnstraat nrs 8-30 en 39-53: vrijdag 21 januari, van 16.00-17.00 uur

•

De Savornin Lohmanstraat Zuid: zaterdag 22 januari van 10.00 – 10.45 uur
(nrs 102-160 + aanliggende woningen Nicolaas Beetsstraat en Dr. de Visserstraat)

•

De Savornin Lohmanstraat Midden: zaterdag 22 januari 11.00-11.45 uur
(nrs 50 -100 + aanliggende woningen Nicolaas Beetsstraat)

•

De Savornin Lohmanstraat Noord nrs 2-48: zaterdag 22 januari van 12.00 - 12.45 uur

Kunt u op deze momenten niet of wilt u op een andere manier contact? Kom dan naar het spreekuur
in het Wijkhuis op maandag en donderdag van 14.30 tot 16.30 uur, of vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.
Wij houden rekening met corona. Of stuur een mail naar hetfransegat@patrimonium.nl of
wijkteam.zuidwest@veenendaal.nl.
Wij hopen u gezond en wel in de wijk te zien.
Met vriendelijke groet,
Team Franse Gat gemeente Veenendaal en Patrimonium woonservice.

Bijlagen:
• veelgestelde vragen en antwoorden
• beeldverhaal

