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Waar

Basisschool ’t Prisma

Generaal Vetterstraat 40

Beste heer / mevrouw,
Graag nodigen we u uit voor de derde bijeenkomst over de nieuwe
inrichting van de Karel Doormanlaan, fase 1. Deze bijeenkomst is op
dinsdagavond 27 november 2018 in basisschool ’t Prisma,
Generaal Vetterstraat 40.
Op deze avond tonen we u het ontwerp voor de nieuwe inrichting en
vragen we uw reactie daarop. Dit ontwerp met alle reacties bieden wij
begin 2019 het college van B&W ter besluitvorming aan.
We zijn benieuwd naar uw reactie en kijken uit naar uw komst!

Aanmelden?
Liefst wel!

Namens het college van burgemeester en wethouders,

e-mail:
kareldoorman
laan@rijswijk
.nl
of via Carole
Tefij

Carole Tefij
omgevingsmanager

Robert Bruin
projectleider

06 316 451 78

(070) 326 14 71

Wethouder Marloes Borsboom

Wethouder Armand van de Laar

o.a. Inrichting Openbare Ruimte

o.a. Stadsbeheer, wijkwethouder

Kunt u niet aanwezig zijn? Begin december ontvangt u een nieuwsbrief met de
informatie over het ontwerp. U heeft tot 4 januari 2019 de gelegenheid uw reactie
te geven. De wijze waarop u dat kunt doen, vermelden we in de nieuwsbrief.

