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Beste inwoner van De Kanis, Mijzijde, Van Teylingenweg,
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de reconstructie van De Kanis. Deze
bijeenkomst vindt plaats op 28 maart 2018 in Kameryck, Oortjespad 3. De gemeente organiseert een
bijeenkomst van 15.30 – 17.30 uur en een bijeenkomst van 19.00 – 21.00 uur. Beide bijeenkomsten
zijn hetzelfde ingericht.
Informatiemarkt
De bijeenkomst heeft de vorm van een informatiemarkt. U bent dus welkom op een voor u geschikt
tijdstip. Bij verschillende tafels kunt u informatie inwinnen over bijvoorbeeld het tuinmenu, het ontwerp,
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Uiteraard is het volledige projectteam van de gemeente
Woerden en de aannemer Bunnik Groep aanwezig om u te woord te staan en uw vragen te
beantwoorden.
De gemeente en de aannemer zijn ontzettend hard aan het werk om de uitvoeringsplannen uit te
werken en te verfijnen. Het kan zijn dat tijdens de informatiemarkt nog niet al uw vragen beantwoord
kunnen worden. Uiteraard komen wij hier dan op een later moment op terug.
Aanmelden
Om een goed beeld te krijgen hoeveel mensen wij kunnen verwachten per bijeenkomst, vragen wij u
zich aan te melden. Via dekanis@woerden.nl horen wij graag:
- of u aanwezig bent op de middagbijeenkomst (15.30 – 17.30 uur) óf in de avond (19.00 – 21.00 uur)
- uw adres
- met hoeveel personen u komt
Indien u niet over internet beschikt, kunt u zich telefonisch aanmelden bij Fleur Everts via
06 51119866.
Op alle leveringen en
overeenkomsten zijn onze
algemen inkoopvoorwaarden van toepassing
(www.woerden.nl)

Informatiebrief
Over enkele weken ontvangt u de 6e informatiebrief over de Reconstructie De Kanis. In deze
informatiebrief geven we u algemene informatie over de reconstructie, zodat u op de informatiemarkt
gerichte vragen kunt stellen over onderwerpen die voor u van belang zijn. Wij raden u daarom aan de
informatiebrief zorgvuldig te lezen.
ste

Graag tot de 28 !

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

J. Jansen
Omgevingsmanager Reconstructie De Kanis
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