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Buiten Gewoon

Beste bewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de tweede bewonersbijeenkomst over Buiten Gewoon in uw buurt.
Wanneer: donderdag 3 oktober 2013
Waar: De Hoeksteen, Groenekade 7 in Vianen
Hoe laat: 19.30-21.45 uur

Tijdens deze bijeenkomst praten wij als gemeente graag met u over bijgevoegde tekening.

Bijgevoegde tekening
Op 25 juni j . l . was de eerste bewonersavond over Buiten Gewoon in Molenbuurt I. We hebben toen
met elkaar gesproken over de herinrichting van uw buurt. Zowel tijdens de bijeenkomst als in de
dagen daarna zijn veel waardevolle opmerkingen en suggesties van bewoners binnen gekomen. Deze
hebben we beoordeeld op haalbaarheid en waar mogelijk op bijgevoegde tekening verwerkt. Op 3
oktober a.s. geven we een toelichting hierop en horen we graag wat u hiervan vindt.

Groene Kaart
Op de gemeentelijke Groene Kaart staan de beschermde bomen en boomstructuren. In juli hebben
wij u een nieuwsbrief gestuurd waarin we hebben uitgelegd waarom er een nieuwe Groene Kaart
voor uw gebied moet komen. In ons schrijven van 3 september 2013 hebben wij u bericht de concept
Groene Kaart te zullen toesturen. Deze Groene Kaart treft u echter niet aan omdat wij eerst de
werkwijze op 3 oktober a.s. willen toelichten. Hierna zullen wij u deze kaart doen toekomen, zodat u
de gelegenheid krijgt hierop uw mening kenbaar te maken.

Vragen?
Heeft u vragen over de bewonersavond, neem dan contact op met de gemeente via het
telefoonnummer 0347 369 911 of stuur een e-mail naar buitengewoon@vianen.nl
Hoogachtend,

s het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

Drand) Boersma
Clustermanager Ruimte en Openbare Werken

Informatie : A. Goosens, tel.nr. 0347 369 911, e-mail: buitengewoon(5)vianen.nl

Bijlage : als genoemd.

Afschrift : ROeP-EW en College/Burgemeester

Dit is een speciale uitgave van de gemeente Vianen voor het project Buiten Gewoon.
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