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Beste lezer,
Via dit bericht informeren wij u dat de bijeenkomst van woensdag 27 oktober over het gebied ten noorden van 
Heinenoord niet doorgaat. In september ontving u een uitnodiging voor 3 inwonersbijeenkomsten. 
De eerste 2 bijeenkomsten vonden plaats op maandag 27 september en maandag 11 oktober. Hieronder leest 
u waarom wij de bijeenkomst van 27 oktober nu niet door laten gaan en pas later organiseren. 

Er is meer tijd nodig 
De afgelopen weken bleek dat er ook na de bijeenkomst van 27 september nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. 
Daarom werd het programma voor de bijeenkomst van11 oktober aangepast. Tijdens deze bijeenkomst stonden 2 
onderwerpen centraal. Het eerste was welke vragen of onduidelijkheden zijn er nog. Het tweede was hoe we het 
overleg tussen inwoners, initiatiefnemers, overige belanghebbenden en gemeente het best konden invullen. Daar 
besteden we de komende tijd samen meer tijd aan.

Er zijn verschillende ideeën voor de inrichting van het gebied
Op 27 september waren er niet alleen vragen. Er waren ook goede ideeën voor de inrichting van het gebied. Het is  
het meer dan waard om met elkaar de tijd te nemen om dit verder met elkaar te verkennen. De initiatiefnemers 
zouden nog steeds graag hun plannen willen uitvoeren. Maar hiervoor is het wel nodig dat alle betrokken partijen 
elkaar weten te vinden. 

De eerstvolgende stap is samen de vervolg aanpak bepalen 
Dat we het samen moeten doen is ook voor de initiatiefnemers en gemeente duidelijk. Helaas bleek de gekozen 
aanpak met de inwonersbijeenkomsten nog niet voldoende aan te sluiten bij de wensen van verschillende inwoners. 
We willen juist dat de gekozen aanpak ook aansluit bij hun wensen. Gelukkig lieten verschillende aanwezigen op  
11 oktober weten dat zij hierover met ons mee willen denken. Zij ontvangen binnen 2 weken bericht van de  
gemeente voor een gesprek om samen over de vorm van de vervolg aanpak te praten. 

27 oktober gaat dus niet door
De bijeenkomst van 27 oktober vervalt. Naar verwachting ontvangt u in de loop van november opnieuw bericht  
van ons over de vervolg aanpak.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op. U kunt hiervoor zowel Moniek Stapel als Perry van der Elst benaderen.
 

Moniek Stapel Perry van der Elst
 088 - 647 1421   088 647 14 17 
 moniek.stapel@gemeentehw.nl  perry.vanderelst@gemeentehw.nl 


