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Voorlopig inrichtingsplan Van Dijck,- en
Van Ostadelaan"

datum

6 oktober 2020

bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,
Op 2 juni 2020 heeft u van ons een brief ontvangen waarin we u informeren over de plannen voor de
Van Dijck- en Van Ostadelaan en u onder andere hebben verwezen naar een videopresentatie op de
website. Ook hebben we u gevraagd mee te denken door uw ideeën en/of wensen kenbaar te maken via
het online participatieplatform. De ideeën en/of wensen die wij hebben ontvangen hebben wij, waar
mogelijk en haalbaar, opgenomen in het voorlopig inrichtingsplan. Dit voorlopig inrichtingsplan en twee
ontwerp varianten voor de voortuinen willen we graag aan u voorleggen tijdens een digitale bijeenkomst.
Digitale bijeenkomst
Omdat een fysieke bijeenkomst nog niet mogelijk is willen wij samen met woningbouwcorporatie
Vidomes het voorlopig inrichtingsplan en twee ontwerpvarianten van de voortuinen, online tijdens een
digitale bijeenkomst aan u presenteren.
Wanneer: Donderdag 15 oktober 2020
Tijd: aanvang 19:00 uur
Waar: rijswijk.citizenlab.co/workshops/DijkOstade
Let op: De digitale bijeenkomst is alleen toegankelijk met een Google Chrome-browser (deze kunt u
gratis downloaden).
Op onze projectwebsite www.rijswijk.nl/projecten/dijckostade kunt u lezen welke ideeën en/of wensen tot
nu toe door u en/of uw medebewoners zijn ingediend en hoe we deze hebben werkt. Dit staat
beschreven in de zogenaamde nota van antwoord. Deze informatie is vanaf 8 oktober beschikbaar.
Reactie
Na de digitale bijeenkomst kunt u tot 6 november 2020 uw reactie geven op het voorlopig inrichtingsplan
en op de tuinontwerpen via het online participatieplatform.
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle bewoners in de gelegenheid worden gesteld om het voorlopig
inrichtingsplan te bekijken en hun reactie hierop te kunnen geven, willen wij dit ook op een andere
manier mogelijk maken.
U kunt bij ons op afspraak in het stadhuis het inrichtingsplan bekijken en eventueel uw reactie hierop
geven, uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het
coronavirus.
Let op: deze alternatieve mogelijkheid is alleen bedoeld voor bewoners die het inrichtingsplan niet thuis
of op een andere plek online (via internet) kunnen bekijken.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, BD/SB, Postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk

Het stadhuis is te bereiken met tram 17,
bus 22, 23, 30, 50 en 51
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Informatie
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw
C. Potters via het mailadres ostadedijck@rijswijk.nl of telefoonnummer 070-326 1414.
Wij zien u graag tijdens de digitale bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

ir. L.H. Bruinsma
Manager Stadsbeheer
Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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