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Poortugaal, 3 februari 2021
Betreft: Marktinitiatief nieuwe woonlocatie x

Beste buren,
In onderstaande situatietekening is het voorlopige plan geschetst van de drie nieuwe kavels /
woningen aan de Albrandswaardsedijk, waarover wij jullie reeds geïnformeerd hebben. Kavel /
woning 1 en 2 zijn gesitueerd voor een reeds bestaand gemeenteplan. Kavel / woning 3 is
toegevoegd aan het plan en is bestemd voor onze nieuwe woonlocatie.
Zoals jullie weten is onze nieuwe woonlocatie ontstaan vanuit een door ons gestart marktinitiatief.
Dit markinitiatief is inmiddels ingediend bij de gemeente en ligt voor bij de raad ter
goedkeuring. Belangrijk voor deze raad is dat de omgeving goed op de hoogte gesteld is van het
marktinitiatief en de omwonende ook de kans gekregen hebben om aan te geven wat ze van het
initiatief vinden. Tevens of er rekening gehouden is met de wensen van de omwonende.
In de bijlage kunt u aangeven of u voldoende op de hoogte gesteld bent door ons m.b.t.
het marktinitiatief en kunt u tevens aangeven of u wel of niet bezwaar heeft op het marktinitiatief en
het ontwikkelen van onze nieuwe woonlocatie.
Wij willen u danken voor de medewerking en bij vragen staat onze deur altijd open.
Met vriendelijke groet,
xx
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Gemeente Albrandswaard
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15-02-2021

Onderwerp

Verslag omgeving / omwonende m.b.t. marktinitiatief polder Albrandswaard
zuidoost

Plaats
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Overige omwonende in de nabije omgeving
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MEMO
Aan

Gemeente Albrandswaard

Datum

15-02-2021

Onderwerp

Verslag omgeving / omwonende m.b.t. marktinitiatief polder Albrandswaard
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