Aan de bewoners rondom het centrumgebied
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Geachte mevrouw, meneer,
In mei 2021 heeft u een brief van ons ontvangen, waarin wij u als direct omwonende informeerden
over de ontwikkelingen rondom de scholen cbs Marimba en rkbs Paus Johannes in het gebied aan de
Galileïlaan en de Planetenlaan. Daarbij gaven wij aan dat de nieuwbouw van de scholen onderdeel
uitmaakt van de ontwikkeling van een groter gebied gelegen tussen de Galileïlaan, de Planetenlaan,
de Waterman, de Mercuriusstraat en de Saturnusstraat. Het voorlopig ontwerp van het nieuwe
schoolgebouw is inmiddels gereed. Aan de plannen voor de verdere ontwikkeling van het gebied
wordt gewerkt.
Stand van zaken
In samenwerking met architectenbureau RoosRos is er een ontwerpvoorstel voor het nieuwe
onderkomen van de scholen gemaakt. Dit willen we graag aan u presenteren tijdens een
informatiebijeenkomst. Daar krijgt u de gelegenheid hierover vragen te stellen en/of opmerkingen te
maken. Niet alleen over de school, maar ook over de overige ontwikkelingen in het genoemde
gebied, als daar op dat moment iets over te melden valt. Het ontwerp van de school kunt u alvast
bekijken via http://www.nissewaard.nl/ikcsterrenkwartier.
De inloopbijeenkomst vindt plaats op:

woensdag 3 november 2021,
van 19:30 – 22:30 uur,
in rkbs Paus Johannes, Galileïlaan 3
Tijdsblokken
Om iedereen de ruimte te geven om informatie in te winnen of vragen te stellen, zullen wij in
tijdsblokken werken. Indien u op de informatiebijeenkomst aanwezig wilt zijn, vragen wij u om uw
voorkeur voor minimaal twee tijdsblokken aan te geven:
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o 18:30 – 19.15 uur

o 19.30 – 20.15 uur

o 20.30 – 21.15 uur

o 21.30 – 22.15 uur

Aanmelden
U kunt uw voorkeuren tot uiterlijk 26 oktober doorgeven aan mevr. D. Pantophlet, e-mail:
d.pantophlet@nissewaard.nl. Graag hierbij uw naam, straatnaam en eventueel uw telefoonnummer
vermelden voor het geval een door u aangegeven tijdsblok niet beschikbaar is. Op 27 of 28 oktober
ontvangt u per e-mail een bevestiging voor uw aanwezigheid.
Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Malco van den Eijnde,
projectleider

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

