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Uitnodiging
informatiebijeenkomst
‘Lemaire’
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Le Maire

Pa r k j e
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In Amersfoort willen we dat het in elke wijk prettig wonen en werken
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is. Om dat doel te bereiken worden er in uw wijk verschillende
onderdelen aangepakt. Eén ervan is het ontwikkelen van ca. 58 nieuwe
huurappartementen aan de Van Randwijklaan 10.
Wij willen u graag informeren over deze plannen. U komt toch ook?
De informatiebijeenkomst ‘Lemaire’ wordt gehouden op maandag 8 juni
2009 in wijkcentrum de Roef tussen 16.00 - 20.00 uur.

‘Lemaire’ is een project van de Alliantie
en de gemeente Amersfoort.

Kom langs en laat u horen!

www.amersfoortvernieuwt.nl

Het nieuwbouwproject Lemaire
Het gebied waarom het gaat ziet u op de
kaart. Hier willen we ca. 58 nieuwe huur-
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appartementen bouwen. Daarnaast is er het
plan om op de begane grond commerciële
en/of maatschappelijke voorzieningen en
ca. 67 parkeerplaatsen te realiseren.

Le Maire

Pa r k j e

Hoe dat eruit gaat zien, bepalen wij samen.
Ja, wij allemaal. Want, Amersfoort Vernieuwt
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betekent: Iedereen doet mee!
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Bewoners uit ‘de Kruiskamp’, kom ook!

Op de informatiebijeenkomst krijgt u informatie

Informatiebijeenkomst ‘Lemaire”

De Alliantie en de gemeente Amersfoort hebben

over het plan Lemaire en kunt u uw vragen

Datum:

lang nagedacht over de uitgangspunten voor

stellen. Er wordt een toelichting gegeven op de

Locatie: Wijkcentrum de Roef

de ontwikkeling in dit gebied. Maar voor de

uitgangspunten van de architect en u kunt het

werkelijk invulling van de details hebben we uw

voorlopige ontwerp bekijken. Ook kunt u zich

hulp nodig. Om de plannen goed te kunnen

opgeven voor de klankbordgroep. De klank-

ontwikkelen, zijn wij benieuwd naar uw ideeën!

bordgroep zal in twee bijeenkomsten meekijken
en haar wensen en ideeën kenbaar maken.

Maandag 8 juni 2009
Neptunusplein 66 K

Tijdstip: Van 16.00 uur tot 20.00 uur

Kom langs en laat u horen!

