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Geachte «Aanhef» «Naam»,
In april 2008 heeft u van ons een brief ontvangen over de ontwikkelingen rondom het Noorderplein.
Omdat dit alweer meer dan een jaar geleden is, willen we u graag informeren over de huidige stand
van zaken van de plannen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een informatiebijeenkomst.
Wanneer:
Waar:
Tijd:

Dinsdag 19 mei 2009
’t Wapen van Emmen (Schimmerweg 1)
19.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)

De gemeente wil graag dit deel van het centrum verbeteren en heeft ons gevraagd
met hen mee te denken. Wij zijn samen met de gemeente van mening dat het
Noorderplein een positieve impuls kan gebruiken. De plannen die er op dit moment
liggen, zijn nog niet definitief. Dit betekent dat wij ook nog geen besluit hebben
genomen over de toekomst van uw woning aan het Noorderplein.
De Gemeente Emmen is onlangs in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van
omwonenden over de voorlopige plannen. Ook wij kiezen er nu voor om u te
informeren over de voorgenomen plannen, ook al zijn ze nog niet definitief.
Op de informatieavond krijgt u door vertegenwoordigers van de gemeente een
presentatie van de plannen zoals die er nu liggen. Wij geven uitleg over de
procedure die wij in gang gaan zetten zodra er wel definitieve plannen zijn.
Ik hoop u te zien op 19 mei a.s. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met mijn collega Henk de Vries (bereikbaar
op nummer 0591- 69 78 59 tussen 8.00 en 10.00 uur) of met ondergetekende
(maandags en donderdags bereikbaar op nummer 0591-69 78 64).
Met vriendelijke groet,
Lefier

Kirsten Meringa
bewonersparticipant Vastgoedbedrijf

