Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw Arent Krijtsstraat 1
Dinsdag 5 juni, Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23 in Diemen

Aan alle omwonenden van het nieuwbouwproject aan de Arent Krijtsstraat 1

Geachte omwonende,

Op 16 mei vond in Schuilkerk de Hoop de startbijeenkomst van het participatietraject plaats. Tijdens
deze startbijeenkomst hebben zo’n 20 mensen zich door de gemeente laten informeren over de
stedenbouwkundige uitgangspunten. Daarna presenteerde architect Rik Bakker van bureau Inbo drie
mogelijke modellen voor het nieuwbouwplan.
Drie modellen voor nieuwbouw
De afgelopen maanden is gewerkt aan drie sterk aangepaste modellen voor nieuwbouw. Deze drie
modellen zijn aanzienlijk lager dan het plan dat vorig jaar is gepresenteerd. Samen met u willen we de
komende tijd tot één model komen. De drie modellen vindt u op de projectwebsite www.arentkrijts1.nl.
Online stemmen tot 31 mei
Tijdens de startbijeenkomst zijn aanwezigen uitgenodigd om hun mening te geven over het model dat
hen het minste en het model dat hen het meeste aanspreekt. Doel is om gezamenlijk te komen tot een
voorkeursmodel. Was u niet aanwezig tijdens de startbijeenkomst, maar wilt u wel uw mening geven
welk model u het minste en welk model u het meeste aanspreekt? Op www.arentkrijts1.nl kunt u tot 31
mei uw stem uitbrengen. Het model dat een meerderheid van de omwonenden het minste aanspreekt,
valt vervolgens af.
Aanmelden voor vervolgbijeenkomst op dinsdag 5 juni
Op dinsdag 5 juni vindt de tweede participatiebijeenkomst plaats in Schuilkerk de Hoop. Tijdens deze
bijeenkomst wordt er tijdens een ronde tafelgesprek met elkaar dieper ingegaan op de twee modellen
die u het meeste aanspreken. Het neerzetten van de sfeer en de architectuur komen onder andere
aan bod. Uiteindelijk willen we tot een voorkeursmodel komen dat vervolgens tot in detail wordt
ontworpen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het contactformulier op de website onder vermelding van
‘aanmelden bijeenkomst 5 juni’. Tussen 17:30 uur en 18:00 uur kunt u binnen lopen en een broodje
eten. We starten om 18:00 uur met het ronde tafelgesprek en eindigen om 19:30 uur.
Blijf op de hoogte
Op www.arentkrijts1.nl vindt u alle informatie die tijdens de startbijeenkomst is gepresenteerd. Ook
vindt u hier het verslag van de bijeenkomst. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u
dan aan voor de nieuwsbrief via de website.
We hopen u te mogen ontmoeten op dinsdag 5 juni. Heeft u voor die tijd al vragen? Mail die naar
info@arentkrijts1.nl.
Met vriendelijke groet,
AM Noordwest

