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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het opnieuw bestraten en inrichten van de
Selma Lagerlöfstraat.
Planning
In augustus 2020 heeft u een brief van ons gekregen om u te laten weten dat de gemeente
Nissewaard de Selma Lagerlöfstraat 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 is
er vertraging in de voorbereiding i.v.m. een lopend onderzoek naar de kabels en leidingen in relatie
tot de boomwortels. De verwachting is nu dat de werkzaamheden in 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/selmalagerlofstraat worden de nieuwe plannen en
overige informatie rondom het project gepubliceerd. U kunt zich binnenkort op de website ook
aanmelden voor de nieuwsbrief. Mocht u zich nu al willen aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt
u een mail sturen naar w.vanwelsum@nissewaard.nl. Naar aanleiding van de enquête over het
opnieuw bestraten en inrichten van de Selma Lagerlöfstraat 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
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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. De verwachting is dat de
bewonersavond in januari 2021 plaatsvinden.
Wilt u t.z.t. de bewonersavond bijwonen? Dan kunt zich hiervoor binnenkort op de website
www.nissewaard.nl/selmalagerlofstraat aanmelden.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de digitale bewonersavond, dan kunt u het ontwerp in de
centrale hal van de appartementsgebouwen Water, Lucht, Vuur en Aarde bekijken. Daarbij treft u
ook een reactieformulier aan. Het reactieformulier kunt u invullen en per post aan de gemeente
toezenden. De gemeente bundelt de reacties en plaatst op de webpagina een terugkoppeling.
Informatie
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de projectleider
van de gemeente Nissewaard, de heer D. Boers, telefoonnummer 06-29458490 of per email :
hj.boers@nissewaard.nl.
Wilt u een overleg via MS Teams of Zoom inplannen, dan is dat ook mogelijk. U kunt daarvoor
contact opnemen met de projectondersteuner de heer W. van Welsum, telefoonnummer
06-41588890 of per mail: w.vanwelsum@nissewaard.nl.

Met vriendelijke groet,

Dijon Boers, projectleider
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