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Uitnodiging inloopmiddag Veen en Duin 10 maart 2020
geen

Geachte inwoner van Veen en Duin,
Dit jaar worden de straten in uw wijk opnieuw ingericht en wordt er nieuwe riolering aangelegd.
In deze brief leest u meer over de voortgang van het project. Ook nodigen we u uit om uw ideeën
met ons te delen.
Aannemer D. van der Steen B.V. gaat het project met ons uitvoeren
Eind vorig jaar heeft gemeente Bloemendaal voor de werkzaamheden in uw wijk een
aanbesteding uitgeschreven. De herinrichting van uw wijk is gegund aan aannemer D. van der
Steen B.V. Zij hebben het beste plan ingediend om de herinrichting van uw wijk vorm te geven.
De aannemer en de gemeente werken samen in een bouwteam. Dit bouwteam werkt het
vastgestelde inrichtingsplan uit tot een zo duurzaam mogelijk uitvoeringsontwerp.
Het bouwteam hoort graag uw ideeën over de uitvoering van het project
De aannemer en gemeente Bloemendaal willen graag op een informele manier nog één keer met
de bewoners van Veen en Duin in gesprek. U heeft dan de mogelijkheid uw ideeën over
duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid met ons te delen. Dit is belangrijk
omdat wij de komende maanden het uitvoeringsontwerp maken.
U bent op 10 maart 2020 tussen 17:00 tot 19:00 van harte welkom op het
gemeentehuis
Naast informatie over de uitvoering van het project, kunt u met ons in gesprek over andere
onderwerpen zoals:
▪
het afkoppelen van de regenpijpen aan de voorkant van de woningen
▪
Het groener maken en verduurzamen van de wijk
▪
De inrichting van de speeltuin
▪
Materiaalkeuze van de verhardingen
▪
Waterbuffering door middel van Wadi’s en creëren van extra oppervlaktewater (langs het
weiland)
▪
Bereikbaarheid van uw woning tijdens de uitvoering

-2Graag horen we of u erbij bent
U kunt zich tot en met woensdag 4 maart aanmelden via v.hoogeland@bloemendaal.nl. Zo
kunnen we rekening houden met het aantal bezoekers. Wilt u hier graag bij zijn, maar lukt het u
niet om naar het gemeentehuis te komen? We verzorgen graag uw vervoer of maken een andere
afspraak bij u thuis. Neem in dit geval contact op met de projectleider Vincent Hoogeland via 0235225 555.
Vervolg van het project
Volgens de planning start het werk in mei 2020. Vlak voor de start van het werk organiseren wij
nog een kick-offbijeenkomst. Wij informeren u dan over de praktische zaken als fasering,
bereikbaarheid, parkeren, afvalinzameling, etc.
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