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Hierbij ontvangt u weer een nieuwe nieuwsbrief
over woningbouw in Eemnes. Zo houden we u
regelmatig op de hoogte van de stand van zaken
en voortgang van de diverse bouwprojecten.
In Eemnes bouwen wij de komende 2 jaar ruim 140
huur- en koopwoningen, waarvan 65% in het sociale en middeldure segment. Daarmee kunnen wij een
flinke slag slaan om Eemnessers aan een
nieuwbouwwoning te helpen.
Via deze nieuwsbrief laten wij u onder meer weten
wanneer u zich kunt inschrijven voor een
nieuwbouwwoning, wanneer de bouw start en hoe u
kunt meedenken over de inrichting van de openbare
ruimte.
Binnenkort zijn er inloopavonden over de inrichtingsplannen voor het openbaar
gebied rond de voormalige Hilt en Hink Stap Sprong. Hieronder leest u er meer
over.
Voor deze avonden bent u van harte uitgenodigd.
Graag tot dan!
Theo Reijn,
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Inloopavond Hink Stap Sprong
Een landschapsarchitect heeft schetsen gemaakt van de inrichting van het
openbare gebied. Dit inrichtingsplan presenteren wij graag aan u, we zijn benieuwd
naar uw reactie. Op donderdag 7 april organiseren wij een inloopavond over het
plan. Deze bijeenkomst vindt plaats in de centrale hal van het BEL-kantoor, aan de
Zuidersingel 1. U kunt binnenlopen tussen 19.30 en 20.30 uur. Er is volop
gelegenheid om vragen te stellen en te laten weten wat u van het plan vindt.

Inloopavond De Hilt
Ook voor de inrichting van het openbare gebied rondom het voormalige gebouw
van de Hilt is een plan gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan
bereikbaarheid, parkeergelegenheid en groen. Het inrichtingsplan presenteren we
op dinsdag 12 april tijdens een inloopavond graag aan u. Dat doen we in de
centrale hal van het BEL-kantoor, aan de Zuidersingel 1. Tussen 19.30 en 20.30
uur bent u van harte welkom om binnen te lopen en ons uw reactie op het plan te
geven.

Terrein voormalige Hilt. Op 12 april presenteren we het inrichtingsplan voor het
openbare gebied rondom de nieuw te bouwen woningen.

Inrichtingsplannen online bekijken
De inrichtingsplannen voor het openbare gebied rond de voormalige Hilt en Hink
Stap Sprong worden na de inloopavonden op de website van de gemeente
geplaatst. U vindt ze onder ‘Projecten’. U kunt uw reactie op de plannen aan ons
doorgeven door een e-mail te sturen naar: ruimte@belcombinatie.nl
Uw reactie op het plan voor de Hink Stap Sprong kunt u tot 21 april naar ons
mailen.
Reageren op het plan voor de Hilt kan tot uiterlijk 26 april.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over
deze nieuwsbrief?
Dan kunt u contact opnemen via e-mail naar ruimte@belcombinatie.nl

Volg ons

Facebook

Twitter

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u ruimte@belcombinatie.nl toe aan uw adresboek.

