Aan de bewoners van de Parklaan en Hogeweg
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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil de gemeente Nissewaard u informeren over de voortgang van het opnieuw
bestraten en inrichten van de Parklaan en Hogeweg.
Planning
In juni 2020 heeft u een brief van ons gekregen om u te laten weten dat de gemeente Nissewaard de
Parklaan en Hogeweg opnieuw gaat bestraten en inrichten. In de brief stond dat de werkzaamheden
naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 van start zouden gaan. Helaas zorgen de Covid-19
maatregelen en de afstemming met Citytec B.V. over het omzetten van de lichtmasten voor
vertraging in de te volgen procedures. De verwachting is nu dat de werkzaamheden eind 2020 of het
eerste kwartaal van 2021 gaan starten.
Digitale participatie - nieuwsbrief
Vanwege de Covid-19 maatregelen wil de gemeente Nissewaard het liefst zoveel mogelijk digitaal
werken en de inwoners informeren. Daarom worden nieuwe plannen nu in eerste instantie digitaal
gedeeld. Op de website www.nissewaard.nl/parklaan worden de nieuwe plannen en overige
informatie rondom het project gepubliceerd. U kunt zich op de website ook aanmelden voor de
nieuwsbrief. Naar aanleiding van de enquête over het opnieuw bestraten en inrichten van de
Parklaan en Hogeweg zijn door de bewoners verschillende vragen gesteld. De antwoorden van de
gemeente op de gestelde vragen zijn binnenkort ook op de website terug te vinden.
Digitale bewonersavond
De gemeente Nissewaard vindt het belangrijk dat alle betrokkenen worden gehoord. Normaal
gesproken ontvangt u een uitnodiging voor een bewonersavond waarbij u de mogelijkheid heeft om
de plannen van de gemeente in te zien en uw reactie daarop te geven. Vanwege de Covid-19
maatregelen is het niet mogelijk om een fysieke bewonersavond te organiseren. De bewonersavond
wordt daarom nu digitaal via MS Teams of Zoom georganiseerd. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen kan het zijn dat er meerdere sessies worden georganiseerd.
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De sessies staan gepland op dinsdag 8 december, woensdag 9 december en donderdag 10 december
tussen 19:00 uur en 20:30 uur.
Wilt u de bewonersavond bijwonen? Dan kunt zich hiervoor op de website
www.nissewaard.nl/parklaan aanmelden.
Informatie
Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de
gemeente Nissewaard, de heer H.J. Boers, telefoonnummer 06-29458490 of per email:
hj.boers@nissewaard.nl, of met de projectondersteuner van de gemeente Nissewaard, de heer W.
van Welsum, telefoonnummer 06-41588890 of per email: w.vanwelsum@nissewaard.nl. Wilt u een
overleg via MS Teams of Zoom inplannen, dan is dat ook mogelijk. Ook daarvoor kunt u contact
opnemen met de projectondersteuner.
Met vriendelijke groet,

H.J. (Dijon) Boers,
Projectleider afdeling Projecten

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

