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mw. C. van der Wee

uitnodiging inloopbijeenkomst

Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond op 10 oktober 2017 over de openbare ruimte rondom
winkelcentrum Kerckebosch. De avond vindt plaats in ontmoetingscentrum Binnenbos, Hoog Kanje 186 in
Zeist. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur kunt u hier binnenlopen. U kunt dan het voorlopig ontwerp bekijken
dat architectenbureau WURCK heeft gemaakt voor de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.
Medewerkers van de gemeente Zeist en van architectenbureau WURCK zijn aanwezig om het voorlopig
ontwerp toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Het ontwerp is nog niet definitief; op het plan zijn op
kleine onderdelen nog wijzigingen mogelijk. Daarom zijn uw aanvullingen en/of opmerkingen van harte
welkom.
De gemeente wil de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Kerckebosch verbeteren, zodat de kwaliteit
ervan beter aansluit bij de rest van de vernieuwde wijk Kerckebosch. De renovatie betreft de bestrating, de
parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair. De bedoeling is dat de openbare ruimte om
het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk Kerckebosch.
Het voorlopig ontwerp ligt, samen met een financieringsvoorstel, ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraad. In november 2017 zal de raad hierover een besluit nemen.
U kunt het voorlopig ontwerp ook vinden op www.zeist.nl/kerckebosch. We hopen u te ontmoeten op 10
oktober.
Aansluitend aan de inloop voor direct omwonenden kunnen van 20.00 uur tot 21.00 uur ook andere
belangstellenden het voorlopig ontwerp komen bekijken. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij dit
tweede deel van de inloopavond. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de inloopavond te komen, dan
kunt u uw vragen of opmerkingen ook per mail aan ons doorgeven via c.van.der.wee@zeist.nl.
Met vriendelijke groet,
het hoofd van de afdeling Projectbureau,
namens deze,

Carien van der Wee,
Projectleider.
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