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masterplan Noordrand I

Beste mevrouw, heer,
Op 16 februari 2021 heeft voor u als omwonende een ‘Webinar’ plaatsgevonden over het
masterplan voor de locatie Noordrand I. Tijdens dit webinar heeft u kennis kunnen nemen van
belangrijke uitgangspunten van dit plan en van de vervolgstappen die wij als gemeente hierin
zullen zetten.
Tijdens deze sessie hebben wij aangegeven dat wij graag met u in gesprek willen gaan in een
vervolgsessie. Met deze brief nodigen wij u uit voor de online informatiebijeenkomsten op:
Maandag 15 maart om 19:30 uur

-> Thema mobiliteit

Maandag 22 maart om 19:30 uur

-> Overige thema’s

In verband met de coronamaatregelen vinden ook deze sessies online plaats. Als u wilt deelnemen
aan deze bijeenkomsten, kunt u zich aanmelden tot en met donderdag 11 maart 2021 via:
tp-lens@alphenaandenrijn.nl. Wilt u bij het aanmelden aangeven bij welke bijeenkomst u aanwezig
wilt zijn; 15 maart of 22 maart. U kunt zich uiteraard ook voor beide bijeenkomsten aanmelden.
Tijdens deze sessies starten we gezamenlijk met een terugkoppeling naar aanleiding van de sessie
van 16 februari 2021. Het formulier met vragen en antwoorden uit de eerdere bijeenkomst kunt u
op de website https://landschap-stad.nl/ bekijken.
Vervolgens gaan we op 15 maart in op de thema’s die met verkeer te maken hebben. Op 22 maart
gaan we in op de thema’s leefomgeving, wonen, groen en duurzaamheid.
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Na aanmelding sturen we u zo snel mogelijk het programma van de beide data. Let op: deze
informatie ontvangt u alleen als u zich via het bovenstaande emailadres heeft aangemeld.
De opname van de webinar en de presentatie van 16 februari kunt u vinden op de website
https://landschap-stad.nl/. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u mailen naar tplens@alphenaandenrijn.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

P.H.G. Klompen
Programmamanager

