Informatie

voor bewoners van Kersenboogerd

Beste bewoner,
In februari ontving u een brief van ons over de huisbezoeken. Daarvoor bezochten
wij bijna alle bewoners thuis om te horen wat hun wensen en ideeën zijn. Wij lieten
u ook weten dat we een planning uitwerken. Hieronder leest u waar wij nu mee
bezig zijn.

Met de gemeente, HVC en de aannemer maken we de planning
We werken hier nog hard aan. HVC en de gemeente werken nu aan de vergunningen
voor het warmtenet. Dit is een onderdeel van de planning. Als we alle vergunningen
hebben start het werk. Aannemer Hemubo voert de werkzaamheden straks uit voor
Intermaris.

Beeldkwaliteitsplan gemeente en Intermaris
In dit plan staan de afspraken over hoe de gemeente en Intermaris de wijk mooier
en beter maken. Deze afspraken maakten we met hulp van de buurtonderzoeken
en bewonersgesprekken uit 2017 en 2019. De gemeenteraad en het bestuur van
Intermaris stemden voor dit plan. U vindt het plan op de nieuwe website:

www.hoornkersenboogerd.nl

Komt u 8 september naar de informatiebijeenkomst?
We vertellen dan meer over het beeldkwaliteitsplan en de resultaten van de
huisbezoeken. Samen met de Meedenkgroep kijken we dan naar de plannen voor de
portieken en doorgangen. We genieten hierbij van lekkere hapjes en een drankje.
Begin september ontvangt u een uitnodiging voor de bijeenkomst.
We horen graag of u ook komt! Dit doet u door een berichtje te
sturen naar info@hoornkersenboogerd.nl.

Wilt u ook meedenken over uw buurt?
De bewoners die meedenken over de plannen voor de buurt vormen een Meedenkgroep.
Deze groep denkt mee over het groen, de binnenterreinen, de portieken en doorgangen.
Wilt u ook nog meedenken? Dat kan! Via onze nieuwe website geeft u dat door.
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Wilt u meer weten over de plannen in uw wijk?
Lees dan verder op de achterzijde van deze brief.

We hebben een nieuwe website www.hoornkersenboogerd.nl
Dit is een gezamenlijk website van Intermaris en gemeente Hoorn. Op deze website
leest u meer over de plannen in uw wijk. We delen hier ook informatie over de
projecten in de wijk.
Straks ziet u hier ook de ontwerpen voor het groen, de portieken en doorgangen.
Via de website kiest u dan wat u mooi vindt. Zo bereiken we ook bewoners die
liever digitaal meedenken.

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
wij tussen 8.30 en 16.00 uur bereikbaar.

Prettig wonen en leven in Kersenboogerd

www.hoornkersenboogerd.nl

