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A. van Es

Geachte mevrouw, meneer,
Begin 2019 heeft u een enquête van ons ontvangen, waarin u kon aangeven wat uw wensen en
behoeften zijn voor de wijk in verband met de voorgenomen reconstructie Vondelsingel en
omgeving.
Momenteel is de westzijde van het project in afrondende fase en zijn wij gestart met de
voorbereidingen van de werkzaamheden aan de oostzijde.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
 Bestraten van de ‘openbare’ ruimte met nieuw materiaal;
 Herinrichten van de straten en aanleggen van parkeerplaatsen;
 Het gebied inrichten als 30 km/u zone met de nodige verkeersremmende maatregelen;
 Vervangen van de riolering;
 Vervangen van beplanting en snoeien van beplanting;
 Vervangen en eventueel verplaatsen van verlichting;
 Verwijderen of vervangen van straatmeubilair.
De uitkomsten van de enquête hebben wij gebruikt om een ontwerptekening te maken. De
meningen, wensen en tips hebben wij getoetst aan het beleidskader van de gemeente en aan de
beschikbare financiële middelen. We konden niet beloven, dat we aan alle wensen tegemoet zouden
komen. We hebben wel bekeken in hoeverre we die binnen het beleid kunnen uitvoeren.
In samenwerking met ingenieursbureau Maas en Nienhuis, hebben we een ontwerpvoorstel
gemaakt. Dit willen we graag aan u presenteren tijdens een inloopbijeenkomst. Tijdens de
inloopbijeenkomst krijgt u de gelegenheid hierover vragen te stellen en/of opmerkingen te maken.
Het ontwerp kunt u bekijken via http://www.nissewaard.nl/vondelsingel.
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Inloopbijeenkomst
Wanneer
:
Tijdstip
:
Locatie
:

Donderdag 8 juli
19:00 - 21:00 uur in tijdsblokken
Basisschool Jan Campert, Slauerhoffstraat 2 (Spijkenisse)

Vanwege de 1,5m regel kunnen wij maximaal 30 personen tegelijk ontvangen, wij zullen daarom in
tijdsblokken werken. Indien u wilt deelnemen aan de informatiebijeenkomst vragen wij u om uw
voorkeur voor minimaal twee tijdsblokken aan te geven:
o 19:00 – 19:30 uur o 19:30 – 20:00 uur o 20:00 – 20:30 uur o 20:30 – 21:00 uur
U kunt de tijdsblokken doorgeven aan mevr. A. van Es, e-mail: A.vanes@nissewaard.nl dit kunt u
uiterlijk tot 7 juli 2021 doen. Graag hierbij uw naam, straatnaam en eventueel uw telefoonnummer
vermelden voor als een tijdsblok niet beschikbaar is.
Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Jeroen Tameling
Projectleider
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