Vreeswijk

Irenestraat 23 t/m 61
Margrietstraat 21 t/m 88
Tramstraat 21 t/m 25
3 november 2020

Denkt u mee over het
nieuwbouwplan op 23 november?
Op maandag 23 november kunt u meedoen met een online bijeenkomst over de eerste
opzet van het nieuwbouwplan voor het “zwarte deel” van de wijk. Het projectteam van
Mitros vertelt die dag over het aantal woningen, het soort woningen en de huurprijs. Ook
worden sfeerbeelden getoond van de nieuwbouw. Vanwege corona mogen wij u alleen
digitaal spreken. Is dit voor u niet mogelijk dan kunt u dit laten weten, wij maken dan een
aparte afspraak met u. In deze nieuwsbrief leest u hoe u zich kunt aanmelden. Noteer 23
november alvast in uw agenda en meld u snel aan!

Plaatje: “zwarte deel” sloop, “rode deel” wordt uitgesteld

We gaan met kleine groepen in gesprek
De online gesprekken duren maximaal 1 uur en zijn in
kleine groepjes. Op deze manier kunnen zoveel
mogelijk mensen de plannen horen en krijgen alle
aanwezigen de kans om mee te denken en om hun
ideeën te vertellen.

Aanmelden: uiterlijk zondag 15 november
Wilt u digitaal aansluiten bij de bijeenkomst? Meld u
zich dan aan via www.mitros.nl/vreeswijk. U kunt
aangeven of u in de middag of avond wilt aansluiten.

Na uw aanmelding krijgt u uiterlijk 19
november een persoonlijke uitnodiging
U ontvangt via uw e-mail een persoonlijke link en het
tijdstip om online deel te nemen aan de bijeenkomst.
Vul het antwoordformulier in als u niet kunt of
als u persoonlijk wilt worden bijgepraat
Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen goed
met internet overweg kan. Ook kan het zijn dat u op
23 november echt niet kunt. Geef dit aan op het
bijgesloten antwoordformulier, dan maken wij een
persoonlijke afspraak met u. John Klijn neemt
daarvoor contact met u op.
Vragen? Neem contact op of kom naar het
spreekuur
John Klijn
 030-880 39 12, 
GroepVreeswijk@mitros.nl
spreekuur: iedere dinsdag van
13:00 –14:00 uur in de
projectwoning Irenestraat 47.
Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u
terecht bij John Klijn, projectconsulent van Mitros.

Rina Zijgers
 030-880 33 28, 
GroepVreeswijk@mitros.nl
Wijkconsulent
Vragen over deze nieuwsbrief kunt
u stellen aan haar.
Met vriendelijke groet,
Projectgroep Vreeswijk van Mitros

