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Informatiebrief 
Vogelbuurt 

In december hebben wij u een informatiebrief gestuurd. Hierin heeft u gelezen dat wij aan de 

Projectcommissie een advies hebben gevraagd over de toekomstplannen in uw buurt.  

 

Advies Projectcommissie 

Wij hebben het advies op het plan van de Projectcommissie ontvangen. Dit is helaas een negatief advies. Hierop hebben 

wij inhoudelijk gereageerd naar de Projectcommissie.  

 

Uitgebreide informatiebrief 

We willen u nu verder informeren over de plannen. Helaas is het door corona niet mogelijk 

een inloopbijeenkomst te organiseren waar wij u persoonlijk een toelichting kunnen geven. 

Dit hadden wij het liefst gedaan. Daarom zijn wij op dit moment druk bezig met het 

voorbereiden van een uitgebreide informatiebrief.  

Hierin vertellen we u meer over het sloop-/nieuwbouwplan. Graag delen we met u het plan 

waarin onder andere de woningtypen, deelgebieden, kaderafspraken, enz. zijn opgenomen. 

Let op: deze plannen zijn nog niet definitief. De plannen type woningen, parkeeroplossingen 

etc. moeten nog door de gemeenteraad worden vastgesteld en zijn ook nog niet aan de gemeenteraad voorgelegd. U 

ontvangt de informatiebrief in april. 

Graag horen wij uw persoonlijk 

Graag horen wij natuurlijk uw mening over het plan zoals u dit leest in de komende informatiebrief. De Alliantie vindt het 

belangrijk om van u persoonlijk een reactie te krijgen op de plannen om zo een goed beeld te krijgen wat u en uw 

medebewoners van de plannen vinden. Daarom willen wij u persoonlijk (laten) benaderen om uw mening hierover te horen. 

Dit willen we goed voorbereiden en daarom doen we ook dit in april. 

 

 



 

    

    
 

 

 

 

Vragen? 

Heeft u over deze informatiebrief vragen? 

Marga Baruch is bewonersbegeleider bij de Alliantie. 

Bij haar kunt u terecht met vragen over de sociale 

aspecten van het plan. U bereikt haar via 

mbaruch@de-alliantie.nl of op elke dinsdag, tussen 

15:00 en 16:00 uur via 088-00 232 00. 

 

Toon Colpa is gebiedscoördinator bij de Alliantie. 

Voor alle vragen met betrekking tot de leefbaarheid 

kunt u bij hem terecht.   

E: tcolpa@de-alliantie.nl  

T: 088-00 232 00 
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