Informatie

voor bewoners van Kersenboogerd

Beste bewoner,
U gaf zich op om mee te denken over uw buurt. In deze brief leest u wanneer
we starten met participeren in uw buurt.

Beeldkwaliteitsplan gemeente en Intermaris
Deze vormt de basis voor het aanpassen van de portieken, doorgangen, hekwerken en
binnenterreinen. In dit plan staan bijvoorbeeld allemaal verschillende kleuren waar we
samen met u uit kiezen. Elke buurt krijgt een eigen kleur en daardoor een eigen karakter.
Ook staan er ideeën in om de portieken veiliger te maken. Hierover gaan we ook graag
met u in gesprek. Er staat nog veel meer in het beeldkwaliteitsplan. U vindt het plan op
de website www.hoornkersenboogerd.nl.

Komt u op 8 september met ons meedenken over uw buurt?
Begin september ontvangt u hier nog een uitnodiging voor. Daar staat dan op waar we
elkaar ontmoeten en op welk tijdstip. Via onze website www.hoornkersenboogerd.nl
kunnen ook andere bewoners hun mening geven over de ontwerpen. Eind november
zijn de eerste ontwerpen klaar. Deze plaatsen we daarna ook op de website.

Een ontwerpteam maakt met uw hulp ontwerpen voor de buurt
Het ontwerpteam bestaat naast mensen van Intermaris en de gemeente uit een bouwkundig architect en een architect voor het groen. We beginnen met ontwerpen samen
met de bouwkundig architect. Dit doen we met uw hulp en het beeldkwaliteitsplan.

Bent u erbij?
U geeft zich op door door een berichtje te sturen naar info@hoornkersenboogerd.nl.
We genieten hierbij van lekkere hapjes en een drankje.

Heeft u nog vragen over deze brief?
We staan u graag te woord! Stel uw vraag via Mijn Intermaris of chat met ons
op www.intermaris.nl. Of bel ons op telefoonnummer 088 25 20 100. U bereikt
ons van dinsdag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Op maandag zijn
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wij tussen 8.30 en 16.00 uur bereikbaar.

Prettig wonen en leven in Kersenboogerd

www.hoornkersenboogerd.nl

