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Eerste burenmiddag druk bezocht

Op de zonnige zaterdag 10 juli hebben wij veel wijkgenoten mogen
ontvangen. Wij hebben een toelichting gegeven op ons proces om
tot een plan voor de Rietgrachtstraat te komen. Het was een mooie
gelegenheid om elkaar iets beter te leren kennen.
Voor wie het heeft gemist staat er een video impressie online op www.rietgrachtstraat32.nl

“Het is goed om te zien dat zo veel mensen uit de buurt op onze uitnodiging
afkwamen”, aldus Martijn Bax van Hendriks Projectontwikkeling. “We staan in
de startblokken om een mooi traject in te gaan om samen met de buurt een
mooi project te realiseren.”

Open in gesprek

“Verschillende buren stelden vragen over diverse zaken zoals architectuur,
groen en het uitzicht. Deze en de overige opmerkingen nemen we zoveel
mogelijk mee bij het uitwerken van de plannen.”

Starten met inrichtingsplan

“We starten de komende maanden met de ontwikkelateliers samen met
de klankbordgroep”, gaat Martijn verder. “We werken van grof naar fijn. Eerst
stedenbouw en de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk en locatie. Daarna gaan
we verder met de concretere invulling van architectuur en de woningen.”

Aanmelden klankbordgroep tot 4 augustus

Woon je in de buurt en wil je meepraten en denken over de
locatie? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Een groep
van ongeveer 15 mensen die nauwer betrokken worden bij de
ontwikkeling. Interesse? Mail naar rietgrachtstraat32@hb-oss.nl

Volgende stappen

Impressie van de burendag

•	In september laten wij
geïnteresseerden weten of zij in de
klankbordgroep zitten.
• Kort daarop organiseren we het
eerste ontwikkelatelier voor de
klankbordgroep. We verwachten drie
of vier ateliers nodig te hebben.
•	Zodra de ateliers zijn afgerond (naar
verwachting eind 2021),
organiseren we een informatiebijeenkomst voor de hele wijk.
• Begin 2022 verwachten we meer te
kunnen vertellen over de plannen en
de planning. In de tussentijd houden
we je op de hoogte wanneer er
ontwikkelingen zijn.

Team Rietgrachtstraat 32

Martijn Bax – adjunct directeur
Rob van den Berg – projectontwikkelaar
Esther Govers – communicatie en participatie
Roel van Tiel – ontwikkelmanager
Peter Groot – architect, Hoogte 2 Architecten
Harro de Jong – landschapsarchitect, Buro Harro

Op de hoogte blijven!

Op een gegeven moment stappen wij
zoveel mogelijk over naar informatie en
updates via de online nieuwsbrief.
Wil je op de hoogte blijven van de
laatste updates? Meld je dan aan voor
de online nieuwsbrief op onze website,
www.rietgrachtstraat32.nl

WWW.RIETGRACHTSTRAAT32.NL

