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0nderwerp Bestemmingsplan Woonschepenhaven

Geachte heer. mevrouw.

Hierbij nodig ik u uit voor een bijeenkomst over de voortgang van het
bestemmingsplan voor de Woonschepenhaven. Deze bijeenkomst is op:

Woensdag 27 maart 2019 om 19:00 uur (tot uiterlijk 20.30)
Locatie: gebouw buurt- en speeltuinvereniging

Ik wil u tijdens deze bijeenkomst bijpraten over de voortgang van het
bestemmin-esplan, de manier waarop u betrokken wilt worden bij het maken van het
bestemmin,esplan en de locatie voor staanplaatsen ( woonwa,qens en opslagruimte voor
materieel).

Roos Broeders, stadsdeelbeheerder voor o.a. de Woonschepenhaven, zal bij de

bijeenkomst ook aanwezigzijn. De wijkbeheerders sluiten ook aan, zij zijnaw
contactpersonen zijn voor het geval er vragen, opmerkingen enlof klachten zijn in de
'Woonschepenhaven.

Adviesbureau Tauw
Op verzoek van enkele bewoners van de Woonschepenhaven onderzoeken we of het
mogelijk is de staanplaatsen voor de woonwagens en opslagruimte voor materieel zo
veel mogelijk richting het Eemskanaal te positioneren. Dit is aftrankelijk van
bodemvennriling, saneringsplicht en archeologie. Adviesbureau Tauw heeft opdracht
gekregen om dit uit te werken. Voor het onderzoek is het ook nodig dat het terrein (de
weg en het perceel tussen de weg en het slibdepot) wordt ingemeten. De komende
weken kunt u dus mensen van Tauw op het terrein tegenkomen.



Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Rens Riechelman van de gemeente

Groningen via het algemene telefoonnummer. In de vorige brief werd een verkeerd
e-mailadres vermeld. Het juiste e-mailadres van Rens is
l'r' rL:J]gd irc i i r i.r11 (/ sfr)1 ]1qsc tr. L!

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Rens Riechelman, Projectleider

burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,


