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Uitnodiging inloopbijeenkomst 3 juli 2018 Scholen en gymzaal Souburg zuid

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de voortgang van het project
Scholen en gymzaal Souburg zuid op dinsdag 3 juli 2018 van 16.00 uur tot 17.30 uur en
18.30 uur tot 20.00 uur in Nieuw Bachten Poorte, Oranjeplein 86 te Oost-Souburg

Vorig jaar hebben wij tijdens de 1e inloopbijeenkomst een groot aantal opmerkingen en
suggesties genoteerd om rekening mee te kunnen houden bij de planvorming van de scholen.
In de afgelopen periode hebben wij de inpassing van de scholen en gymzaal ruimtelijk en ook
voor wat betreft het verkeer en parkeren in de directe omgeving nader uitgewerkt. Deze
uitwerking hebben wij samen met de scholen én de klankbordgroep gedaan. Graag willen wij
de uitwerking hiervan nu aan de omgeving terugkoppelen, door een 2e inloopbijeenkomst te

In deze 2 inloopbijeenkomst op 3 juli as. willen wij u de uitwerkingen laten zien over hoe het
verkeer en parkeren ruimtelijk kan worden ingepast op de betreffende locaties. Het betreft de
locaties J. de Priesterstraat voor de Tweemaster/Kameleon, de Van Visvlietstraat voor de
Parelburcht en de Braamstraat voor de gymzaal. Voor de drie locaties zijn ook concept
stedenbouwkundige randvoorwaarden met referentiebeelden opgesteld.

Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid hierop te reageren en uw aanvullende
opmerkingen te geven. Uiteraard beantwoorden wij ook vragen die bij u leven.

houden.
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De uitkomsten van deze inloopbijeenkomst kunnen wij dan betrekken bij verdere
besluitvorming over de nieuwbouw van de schoolgebouwen en gyrpzaal.
Wij hopen u op dinsdag 3 juli 2018 te mogen begroeten.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris^ 5 de burgemeester,

.B./an den Tillaarietdrs vanin

Blad 2 behorend bij 849739 / 849969

— 




